Kollegieboligselskabet
Cortex Park 18 A
5230 Odense M

 +45 66 13 40 08
 kbs@kollegieboligselskabet.dk
 www.kollegieboligselskabet.dk

Åbningstider:
Mandag –Torsdag:
Fredag:

10:00 - 15:00
10:00 - 12:00

Tjekliste ved fraflytning - delebolig
I forbindelse med fraflytning skal du gøre din lejlighed ren.
Husk, at jo bedre stand du afleverer lejligheden i, jo lavere bliver din flytteafregning.
Mangelfuld rengøring som vi efterfølgende skal udbedre, medfører en højere regning.
Du kan gå frem efter nedenstående liste.
Generelt for dit eget værelse
 Alle døre skal vaskes på begge sider – husk overkant!
 Alle karme, paneler og fodlister afvaskes
 Vinduer vaskes og pudses. Rammer og false rengøres og afvaskes.
 Hvis det er muligt, pudses vinduerne også udvendigt.
 Lampeudtag og stikkontakter skal tørres grundigt af.
 Radiatorer afstøves (også bagside og underside) samt afvaskes.
 Gulve støvsuges og vaskes grundigt. Vær særlig opmærksom på steder, hvor der er gået meget.
Diverse




Lamper, som er en del af lejlighedens inventar, rengøres og evt. defekte pærer udskiftes.
Gardinstænger/beslag afmonteres.
Har du ting stående i kælder, i haven eller på altanen, skal de fjernes/medtages ved fraflytning

Mangelfuld rengøring af fælles arealerne, medfører en højere regning til dig som fraflytter.
Vi opfordre til at fællesarealerne rengøres i samarbejde med boligens øvrige beboer.
Generelt for fællesrum (entre, køkken og bad)
 Alle døre skal vaskes på begge sider – husk overkant! Entrédøren er også en del af lejligheden –
også ydersiden.
 Alle karme, paneler og fodlister afvaskes
 Vinduer vaskes og pudses. Rammer og false rengøres og afvaskes.
 Hvis det er muligt, pudses vinduerne også udvendigt.
 Lampeudtag og stikkontakter skal tørres grundigt af.
 Radiatorer afstøves (også bagside og underside) samt afvaskes.
 Gulve støvsuges og vaskes grundigt. Vær særlig opmærksom på steder, hvor der er gået meget.
Køkken








Køkkenvask og armatur rengøres og afkalkes.
Komfur rengøres på alle tilgængelige flader og trækkes ud fra væggen for rengøring af siderne samt
bagbeklædning.
Glaskeramiske plader skal renses for eventuelle pletter. Brug evt. specialmiddel til dette.
Ovn og tilhørende plader rengøres grundigt – husk lågen og skuffen i bunden. Ofte kan de riste,
som pladerne hviler på afmonteres – det gør rengøringen lettere. Om nødvendigt bruges ovnrens.
Emhætte rengøres for fedt og snavs på alle tilgængelige flader. Filteret tages ud og rengøres – brug
evt. opvaskemaskine, hvis det er muligt.
Køleskab/fryser afvaskes grundigt overalt – husk gummilister, der ofte samler meget snavs.
Inventar, bordplade, skabe, skuffer og låger rengøres. Husk bagsiden af lågen, særlig der hvor
skraldespanden står.
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Bad









Vægge og gulve afvaskes samt afkalkes.
Brusehoved og sien i vandhanen afkalkes.
Afløb i gulv tages op og renses.
Ventilatorer i loft støvsuges og aftørres.
Toilet og sæde rengøres. Evt. kalkrande i kummen fjernes.
Spejl pudses
Håndvask og armatur rengøres og afkalkes.
Inventar rengøres
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