
BØG MADSEN EJENDOMME
R E N G Ø R I N G  V E D  F R A F LY T N I N G

OPGAVER OK

Afkalkning af bruseniche, gulv i badeværelse samt samtlige armatur.

Afkalkning samt rengøring af toilet.

Fraflytningsdato.

Rengøring i, over og udenpå køkkenskabe og skuffer (husk tage skuffer ud).

Rengøring i og over alle skabe ( husk låger indvendig/udvendig/under-overkanter).

Rengøring af ovn (husk at trække komfur ud, så man kommer om bagved, samt kan rengøre siderne 
på komfuret). Hvis der er fedt imellem glasplader på komfur, skal det skilles ad og rengøres.

Rengøring af bradepander, plader og riste til ovnen.

Samtlige håndvaske skures, så de bliver pæne.

Samtlige vinduer samt false rengøres (glas, karm og rammer).

Alle overflader som gulve, køkkenbordplade og bryggersbordplade vaskes (der må ikke være striber).

Samtlige døre skal vaskes.

Hoveddør/terrassedør skal rengøres udvendig samt i falsen.

Radiatorer aftørres, også bagved og nede i.

Rengøring af emhætte incl. filtre.

Køleskab/frys hylder og skuffer udtages og rengøres. Fryser afrimes. Køleskab tages ud og gøres rent bag på også.

Evt. løse dele i opvaskemaskinen udtages og rengøres.

Evt. opvaskemaskine aftørres indvendigt og udvendigt.

Evt. andre hårdhvidevarer aftørres indvendigt og udvendigt, filter renses og rengøres.

Rengøring af postkasse. Navneskilte, mærkater vedr. reklamer fjernes.

Husk tøm kælderrum/skur for alt og feje.

HUSK ALLE CYKLER!

Husk: Skift vand ofte. Tør efter med ren tør klud for at undgå striber.

Nikotin rengøring/afvaskning er i nogle lejemål påkrævet! Ligeledes har særlig misligholdte lejemål behov for

ekstra grundig rengøring!

Hvis du har affald efter flytningen som er efterladt ved containerne, koster det 500 kr. for at vi bortskaffer det.

Husk skrald ikke må efterlades i sorte sække da de ikke kan afleveres på genbrugsstationen.

Ve j ledn ing  t i l  hovedrengør ing  i  fo rb inde l se  med f ra f l y tn ing :

Som e t  h jæ lpeværk tø j  fo r  vo res  le je re ,  ha r  v i  nedenfo r  sk i t se re t  

Bøg  Madsens  fo r ven tn ing  t i l  standarden  a f  l e jemå le ts  rengør ing , 

fo rud  fo r  f ra f l y tn ingssyn :

G E N E R E LT  T I P :  TØR  AF  HVOR I  NORMALT  IKKE  KOMMER – EKSEMPELV IS  –  BAGVED OG UNDER .

Nøglen til et godt hjem
Nøglen til et godt hjem


