
ALGEMEEN 

• Kleine verbandmiddelen-set in de EHBO ruimte. 

• Cold-pack ligt in de vriezer achter de kantine – geef ook een theedoek mee. Na gebruik weer in de vriezer.  

 

Beschrijving pin-apparaat  
• Opladen Sum-up (hij werkt pas bij 5% opladen); 

o Direct opladen bij opstarten kantine 

o Evt. inlog: c.warmerdam@ericastraat.nl / Northa2022 

• Automatisch verbonden met internet;  

• Aan de zijkant zit het aan/uit knopje; 

• Bedrag intypen; Check het bedrag, knopjes werken wat gevoelig! 

• Bankpas erop laten leggen; 

• Check of de betaling is afgerond. 

 

Beschrijving koffie apparaat 

• Vul het waterreservoir bovenop tot aan kopjes 8/12, bovenste streep. 

• Filter erin plus de koffie ( 1 grote schep koffie met een kleine kopje erop, maatschep ligt in 

het kastje onder koffiezet apparaat). 

• Filters liggen ook in het kastje onder het koffiezet apparaat. 

• Tweede kan koffie warmhouden op het plaatje bovenop.  

 

Beschrijving Tosti apparaat 

• In de vriezer liggen kant en klare tosti’s. 

• Zet ondertussen alvast het tosti apparaat aan zodat deze kan voorverwarmen. 

• Plaats het broodje tussen bakpapier in het tosti apparaat. 

• Gebruik wegwerp-bordjes en servetten. 

• Laat de mensen zelf de saus erop doen, eigen keuze.  
 

AFSLUITEN 

• Maak een foto van de geturfde lijst en verstuur deze naar kantine@northa.nl 

Alle materialen, SUM-up, geldkistje, plateaus, mandjes en tostiapparaat moeten terug in de voorraadkast! 

• Limonade kannen schoonmaken. 

• Koffiekannen omspoelen, filter weggooien. 

• Saus terug in de koelkast. 

• Blikjes/flesjes/pakjes van de plank langs de muur weer terug in de koelkast/voorraadkast. 

• De mandjes en plateaus met chips, koek en repen terug in de voorraadkast. 

• Verkoopbord naast de koelkast zetten. 

• Doekje over tafels en bar. 

• Vuilniszak wisselen en buiten in de container weggooien. 

• Toiletruimte, 4 kleedkamers, kantine nalopen op rommel. Mocht er ergens erg vies geknoeid zijn even een 

doekje overheen.  

• Gebruikte doekjes en theedoeken, goed uithangen. 

• Check of er nog spullen of rommel in de zaal ligt. 

• Voorraadkast en koelkast met sleutel afsluiten. 

• Sluit de tussendeur van kantine en voorraad ruimte, het licht gaat dan vanzelf uit. 

• Licht kantine uit, licht sporthal uit. Buitenverlichting aanlaten! 

• Zaal thermostaat naar 10 graden en kantine thermostaat naar 15 graden zetten 

• Deur sluiten: de deur Kantine, halletje en de buitendeur met dezelfde sleutel dicht draaien. 

• Sleutel weer afgeven of in de brievenbus bij Maandagsewetering 175. 


