
Dagroutine Klusjongens

Begin van de dag

Verhuurkantoor open en buro netjes. 

Telefoon doorschakelen als er niemand op kantoor is  (geldt voor Hugo en Emil!)

Open planning 123 boeken: sloepen, valken en kleine vloot, wat is er verhuurd vandaag? Dat klaarleggen

Boten klaarmaken voor verhuur, per boot is er een checklijst beschikbaar daarop kun je zien of alles er is. Deze liggen in 

het postvakje van de uren. 

Bij geen verhuur toch even de boten nalopen, zijn alle stoppen uit de valken en uit de sloepen?

Rondje terrein (bij de kraan, steiger sloepen, glijbaan en valken steiger) of er geen rommel ligt of onopgeruimde dingen, 

sigaretten peuken, prullenbakken van buiten die vol zijn legen. 

 Afval aanstampen in de containers papier en rest

Kijken of er nog genoeg benzine is. Anders melden of kopen (18+). Kleine tankjes in de containter bijvullen als die niet 

vol zijn. 

Overleg met Emil of Hugo over prioriteiten voor die dag. 

Einde van de dag (dus uur voordat je vertrekt!)

Boten die al terug zijn weer verhuurklaar leggen, schoon, compleet en stoppen uit de boten. 

Kussens van de sloepen netjes terug in het hok en zijn ze schoon? Zo niet, hoezen wisselen en vieze naar washok.

Zijn alle boten terug die terug moeten zijn? Kijk in de planning van 123. Als klanten nog niet terug zijn de klant bellen en 

vragen hoe laat ze er zijn eventueel afspraak maken voor inleveren. 

Boten die nog niet verhuurklaar zijn melden aan officemanager en buitendienst-persoon van volgende dag dat ze nog 

gecheckt moeten de volgende dag. Dit kan via Whatsapp-klusjongens

Gereedschap weer op zijn plek, klussen zo afronden dat het geen rommel is.

Rondje terrein lopen voor rommels en waar nodig een volle prullenbak nog legen.

Verhuurkantoor weer netjes maken en in het weekend de afwas doen (kleine keukentje of stafkamerkeuken)

Bericht plaatsen in de zaterdagklusapp wat er nog niet af is van de daglijst. Emil of Hugo werken de kluslijst op kantoor 

bij.

Alles afsluiten, werkplaats, container dichtdoen en lichten uit. En sleutel weer op zijn plek.


