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Douchecabine schoonmaken stappenplan 
Benodigde tijd: 15 minuten 

Stappenplan: Ontvetten van de douchecabine 
Algemeen stappenplan voor het schoonmaken van de douchecabine. Voor het reinigen (zeepresten) van 
de cabine heb je een ontvetter nodig dat PH vrij is. Volg het onderstaande stappenplan om elke 
douchecabine schoon te maken. 

1 Spoel de douchecabine af 
Spoel de wanden van de douchecabine af met de handsproeier. Op deze manier spoel je de haren en alle 
andere oppervlakkige viezigheid weg en zorg je ervoor dat dit niet in je spons of doek blijft kleven. 

 

2 Spray de douchecabine in met badkamerspray 
Je kunt badkamerspray nemen van verschillende merken maar kies best voor een product dat PH vrij is. 
Spray de handsproeier en slang, kraan en wanden in. Laat dit een 5 tal minuten inwerken. 
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3 Poets de douchecabine met een spons 
Met een zachte spons poets je de wanden en het glas en wrijf je extra stevig over de voegen en hoeken. Na 
de wanden kan je de kraan en handsproeier inwrijven. 

 

4 Spoel het schoonmaakmiddel weg 
Met de handsproeier spoel je de douchecabine schoon. Dit kan zowel met koud als warm water. Zorg zeker 
dat je al het schoonmaakmiddel wegspoelt. 
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5 Maak de wanden douchecabine droog 
Droog de wanden met een raamwisser. Van boven naar beneden wis je al het water dat op de wanden en 
het glas staat weg. 

 

6 Maak de kraan en douchekop droog 
Met een microvezeldoek maak je de kraan, de slang van de handsproeier en de handsproeier droog. Alle 
onderdelen waar je niet bij kunt met je wisser, kun je eenvoudig drogen met de microvezeldoek. 
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Stappenplan: Ontkalken van de douchecabine 
Voor de douchecabine heb je ook een ontkalker nodig. Waarom je ontkalker nodig hebt, spreekt voor 
zich. Kraanwater laat kalk achter en dus heb je in je douche kalkaanslag.  
Wij raden aan om hiervoor gewoon schoonmaakazijn te gebruike.n 
 
Schoonmaakazijn: Schoonmaakazijn ontkalkt. Het middel is vloeibaar als water, wees dus voorzichtig met 
doseren. Tijdens gebruik zet je best een raam open voor de geur. 
Gebruik +/- 50ml schoonmaakazijn op 1 liter water. Je kan hiervoor best een plantenspuit gebruiken om 
het mengsel eenvoudig te vernevelen. 
 
Je kan hiervoor het stappenplan “ontvetten van de cabine” gebruiken maar de ontvetter vervangen door 
de ontkalker. 
Opgelet: geen ontvetter in combinatie gebruiken met de ontkalker. Altijd zeker zijn dat alle zeepresten 
verwijderd zijn vooraleer je overgaat tot het stappenplan met de ontkalker. 


