Huskeliste ved fraflytning
Rengøring
Vi gør opmærksom på, at man kan spare evt. ekstra udgifter til ekstra rengøring, såfremt
hovedrengøring er udført og omfatter følgende:
Udført
1. Afvaskning af alt træværk, inventar samt vægfliser.
Husk undersiden af overskabe og ovenpå skabe.
2. Rengøring og afvaskning af hylder, skuffer og trådnet i inventar.
3. Rengøring af radiatorer, især i mellemrum.
4. Afkalkning af fliser, håndvask, toilet, blandingsbatteri og
køkkenvask.
5. Vinduer rengøres og ruder pudses.
6. Afvaskning og rengøring af alle gulve.
7. Grundig rengøring alle hårdehvidevarer som køle-, fryseskab,
komfur og ovn.
Husk også rengøring under og bag elementerne.
8. Rengøring og afvaskning af væg- og loftsventilationer.
9. Rengøring af emhætte samt rensning af fedtfilter.
10. Afrens evt. maling på træværk og kontakter m.v.
11. Kælderrum, redskabsrum samt loft ryddes og fejes.
12. Afrensning af klistermærker.
Vedr. tæpper og sandlister
Ved indflytning var der monteret sandlister i alle rum, hvorfor der ved fraflytning forsat skal være
monteret sandlister i alle rum.
Tæpper skal fjernes ved fraflytning og sandlisterne genmonteres tæt til gulvet, med mindre at
fraflytter skriftligt dokumenterer aftale med ny lejer om at denne overtager tæpper, idet ny lejer
samtidig påtager sig det fulde ansvar for gulvenes tilstand.
Evt. udgifter til genmontering, sænkning m.v. af sandlister vil blive påført synsrapporten og pålagt
den endelig afregning ved din fraflytning.
Ved evt. montering af nye sandlister, skal disse være i grå PVC.
UANSET OM NY LEJER OVERTAGER EFFEKTER, SKAL EFFEKTERNE FJERNES FRA
LEJEMÅLET VED FRAFLYTNINGSSYN MED UNDTAGELSE AF TÆPPER JVF. OVENFOR
ANFØRTE, LIGESOM DER BØR FORELIGGE EN SKIRFTLIG AFTALE, SOM SKAL
AFLEVERES VED SYNET.
Haver
Haver skal afleveres rengjorte, det vil sige at græsset skal være klippet, hækken skal være klippet,
åbne kompostbunker samt al affald skal bortkøres.

HUSK AT ALLE UDLEVEREDE NØGLER SKAL AFLEVERES VED FRAFLYTNINGSSYNET.
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