PHC EJENDOMME
Rengøringsbeskrivelse til lejere der fraflytter deres lejlighed:
Når du fraflytter din lejlighed er det yderst vigtigt med en grundig rengøring. Følgende skal alt sammen
foretages inden flyttesyn og vil blive gået efter ved fraflytningsdagen. Såfremt dette ikke er tilfældet kan
der blive hyret rengøringsfirma for lejers regning.
Komfur
Der skal rengøres grundigt inde i komfuret samt bageplader vaskes af. Komfuret skal trækkes ud og der
vaske bag ved komfuret samt på siderne af komfuret. Lågen, fronten og knapper vaskes grundigt for fedt og
snavs.
Emhætte
Emhættefilteret tages ud og vaskes grundigt for fedt og snavs. Fronten og knapper vaskes. Hvis der mangler
en ny pære i emhætten skal denne skiftes.
Køleskab
Hver hylde i køleskabet skal rengøres. Fryseren skal afrimes og vaskes ned. Fronten skal vaskes grundigt.
Afløb samt blandingsbatteri i køkken
Afløbet i køkkenet skal skilles ad under vasken og rengøres for snavs. Udlejer vil tjekke med rensejern om
dette er blevet gjort. Blandingsbatteriet skal afkalkes grundigt og sien i hanen renses for snavs.
Skabe, køkkenlåger og fliser
Der skal vaskes inde i alle skabe i køkkenet samt alle låger på ind- og udvendig side vaskes ned. Fliser på
væggene i køkkenet vaskes grundigt for fedt og snavs.
Badeværelset
Fliser på badeværelset skal afkalkes grundigt og vaskes ned. Blandingsbatteriet ved vasken og i brusenichen
afkalkes grundigt. Afløbet under vasken skal skilles ad og rengøres for snavs. Vandlåsen i brusenichen skal
tages op og rengøres for snavs. Toilettet rengøres grundigt for kalk og andet snavs.
Døre, karme, håndtag og fodlister
Overalt i lejligheden skal døre, karme, håndtag og fodlister gøres rent.
Vinduer
Vinduesrammen skal vaskes ned og glasset skal pudses. Vindueskarmen skal ligeledes vaskes.
Radiatorer
Alle radiatorer i lejligheden skal vaskes grundigt.
Gulve
Alle gulve i lejligheden skal vaskes meget grundigt
Skabe i værelser
Fastmonterede skabe i lejligheden skal vaskes både inde i og uden på.
Opgang
Ved fraflytning skal din del af opgangen vaskes grundigt. Hvis du eksempelvis bor på 1. sal, vasker du fra 1.
sal og ned til stueetagen.
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