
NEDVASK
Nedvask er en fullstendig vask av alle boligens flater, samt skapinnredning, skuffer og møbler som

tilhører boligen. Leiligheten skal vaskes ned årlig og alltid i forbindelse med utflytting. Dersom ikke

alle flytter ut til samme tid skal likevel fellesareal og rom vaskes ned og leietaker er selvstendig

ansvarlig for nedvask av eget rom.

Utstyr som anbefales: Moppestang, støvsuger, bøtte, nal til vindusvask, vinduspusseklut eller torky

papir, mopper og microfiberkluter, trappestige/stol for å komme til i høyden.

STANDARD FOR NEDVASK:

Tak: Alle tak tørrmoppes. Tak på bad skal vaskes med våt mopp og tørkes over med tørr mopp/klut.

Vegger: Alle vegger tørrmoppes og våtmoppes etter behov og flekker fjernes. NB! Vegg med tapet

skal KUN tørrmoppes da våt vask vil ødelegge tapeten.

Taklister: Rengjøres med våtmopp, alle flekker skal vaskes bort..

Gulvlister: Støvsuges og rengjøres med våt mikrofiberklut. Q-tips er fint å bruke der det er vanskelig å

komme til, bak f eks ledning ol.

Støvtørk og rengjør av alle flater som bord, vindusposter, oppå skap, lamper, lampetter, alle skitne

flekker skal fjernes.

Dører: Rengjøres begge sider, husk dørkarmer og overside av listverk, og håndtak.

Også inngangsdøren rengjøres utvendig.

Kjøkken: Alle kjøkkenskap og skuffer skal rengjøres innvendig og utvendig, benkeplater, oppvaskkum,

armatur, vifte, kjøleskap/frys, kjøkken ovn skal vaskes både innvendig og utvendig etc.

Bad: Tak, vegger, listverk samt alt av baderomsinnredning/baderomsinventar rengjøres innvendig og

utvendig. Dusjkabinett, dusjvegger, badekar skal rengjøres grundig, kalk og såperester skal fjernes

grundig.

Vinduer: Vaskes innvendig og utvendig, samt åpnes opp i midten der det er vindu med denne

åpningen. Ved vindusvask skal også vinduskarmer vaskes både innvendig og utvendig

Gulv: Støvsuges og vaskes med mopp, flekker fjernes.

Annet: Husk å rengjøre lysbrytere, stikkontakter, evt. lamper annet interiør og evt. møbler som står

igjen og annet du ser er nødvendig.

Nedvask skal godkjennes av utleier etter utførelse, gi derfor beskjed 2 uker før nedvask planlegges.

Dersom det er avvik på renholdet gis leietakere mulighet til å utbedre dette innenfor 24 timer.

Dersom nedvasken ikke er utført etter standard og kvalitet og leietakere ikke utbedrer dette selv

innenfor 24 timer vil det leies inn rengjøringsbyrå hvor kostnad belastees depositumskonto.


