
        Inventário adaptado ao house sitting

Responda marcando a caixa SIM ou NÃO.

O quarto reservado para os 
house sitters

Inicio Fim
Comentários

SIM NÃO SIM NÃO

A cama está pronta

O colchão, box spring e toda a roupa de 
cama estão limpos.

O colchão está protegido

A cozinha
Inicio Fim

Comentários
SIM NÃO SIM NÃO

Alguns alimentos frescos são deixados 
no frigorífico e podem ser consumidos

O caixote do lixo está vazio e equipado 
com um saco limpo

As placas de fogão, o forno tradicional ou 
de microondas estão limpas e a 
funcionar correctamente

A cafeteira eléctrica está em bom estado 
e funciona correctamente

A sala de estar e de jantar
Inicio Fim

Comentários
SIM NÃO SIM NÃO

O televisor está em bom estado e 
funciona correctamente

O sistema estéreo está em bom estado e 
funciona correctamente

Os móveis, poltronas, sofás estão em 
bom estado

Os tapetes estão limpos e em bom 
estado



Casa de banho e WC
Inicio Fim

Comentários
SIM NÃO SIM NÃO

A casa de banho está limpa e arrumada

Os sanitários estão limpos

O chuveiro e/ou banheira estão limpos

O caixote do lixo e o cesto da roupa 
foram esvaziados e estão limpos 

O tapete de banho e as toalhas estão 
limpos

Equipamento e aparelhos 
electrodomésticos

Inicio Fim
Comentários

SIM NÃO SIM NÃO

A máquina de lavar roupa está em bom 
estado e funciona correctamente

A máquina de lavar louça está em bom 
estado e funciona correctamente

O sistema de aquecimento está em bom 
estado e funciona correctamente

O ar condicionado está em bom estado e 
funciona correctamente

O aspirador está em bom estado e 
funciona correctamente

Proteção da casa
Inicio Fim

Comentários
SIM NÃO SIM NÃO

Todas as portas, janelas e portadas 
estão em bom estado e funcionam 
correctamente

O portão está em bom estado

A vedação do terreno está em bom 
estado

O sistema de alarme funciona 
correctamente



O exterior e o jardim
Inicio Fim

Comentários
SIM NÃO SIM NÃO

O jardim é devidamente mantido

As plantas em vaso estão saudáveis

O mobiliário de jardim está em bom 
estado

O barbecue está em bom estado

Os exteriores estão limpos (becos, 
terraços...)

A piscina está devidamente mantida

Os animais
Inicio Fim

Comentários
SIM NÃO SIM NÃO

Os animais são asseados e/ou 
escovados

Os seus cestos e/ou ninhadas estão 
limpos

Os tratamentos necessários para alguns 
animais foram administrados

Os alimentos necessários são
disponível e em quantidade suficiente

Data de início da estadia, 

Assinatura do proprietário : Assinatura dos house sitters :

Data de fim da estadia, 

Assinatura do proprietário : Assinatura dos house sitters :

                                                                                                                                                         M'sitting© 2020


