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KEUKEN EN MAALTIJDEN
• Afwassen van serviesgoed dat tijdens de au pair haar werktijden/eten wordt gebruikt
• Afwasmachine in en uitladen tijdens werktijden
• Koken en bereiden van simpele maaltijden op werkdagen
• Doen van boodschappen (de kleine dingen die ontbreken of de dingen die nodig zijn voor het maken van een
simpele maaltijd)
• Het schoon en netjes houden en opruimen van keuken en eetkamer op werkdagen
• Dweilen of vegen van (keuken)vloer met maximale oppervlakte van 30 m2 op werkdagen

WAS
• Het draaien van was in een wasmachine op werkdagen
• Sorteren en vouwen van was op werkdagen
• Ophangen van was op werkdagen
• Gebruiken van een droger om was te laten drogen op werkdagen Strijken van was op werkdagen
• Het opbergen van was in kasten en kamers op werkdagen

KAMERS
• Opmaken van de bedden van de kinderen op werkdagen
• Het verschonen van de bedden van de kinderen op werkdagen
• Het opruimen van kinderkamers en speelruimtes nadat er gespeeld is op werkdagen
• Het opruimen, schoonhouden en schoonmaken van de eigen kamer
• Stofzuigen op de begane grond, kinderkamers en speelkamers op werkdagen
• Buiten zetten/binnen halen van vuilnis mits op de begane grond

HUISDIEREN
• Uitlaten van huisdieren tijdens werkuren
• Huisdieren eten geven tijdens werkuren
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OVERIGE
• Planten en bloemen water geven (in huis) op werk dagen
• Schoonhouden en maken van de eigen WC/Badkamer/Douche gelegenheid (ook buiten werktijden)
NB: Bovenstaande taken kunnen alleen door de au pair gedaan worden gedurende de normale werktijden (30 uur
per week, max 8 uur per dag). Met betrekking tot de was dient het gezin rekening te houden met de tijd die het een
au pair kost om deze taken te verrichten. Mocht blijken dat het niet mogelijk is voor de au pair om deze taken tijdens werktijden te doen dan zal het gezin moeten zoeken naar alternatieve oplossingen.

TAKEN DIE NIMMER TOT DIE VAN DE AU PAIR BEHOREN
• Alle taken die alleen door de au pair worden gedaan en waar de au pair alleen verantwoordelijk voor wordt
gemaakt
• Alle taken met betrekking tot de tuin en tuinieren
• Lappen van ramen (binnen en buiten)
• Dweilen en schrobben van vloeren die groter zijn dan 30 m2
• Wassen van auto, ﬁets of motoren
• Schoonmaken van WC’s en badkamers die niet puur voor het gebruik van de au pair zijn
• Opmaken en/of verschonen van bedden van volwassenen
• Stofzuigen elders dan op de begane grond, speel- en kinderkamers en de eigen kamer
• Schoonmaken of houden van dierenhokken of kattenbakken ed
• Stoﬀen of schoonmaken in huis anders dan hierboven beschreven
• Het doen van zware boodschappen
• Het opruimen van kasten of reorganiseren van kasten en of kelders en andere vertrekken met uitzondering van
kinderkasten
• Het wegbrengen van oud papier en glas
• Het doen van afwas na een feestje ten behoeve van het gastgezin (met uitzondering van een kinderfeestje)
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