
     NEDVASK VED UTFLYTTING
Før du flytter er det viktig at du gjør følgende for å slippe trekk i depositumet ditt

SiMolde tar 500 kr pr påbegynt time

HVA                           HVORDAN    TIPS OG RÅD

Bad Vegger/golv  og skrubbes grundig. Jif skurekrem/baderomspray

Toalett, vask og skap vaskes både innvendig og utvendig

Ta ned dusjforhenget og legg det i en pose

Speil vaskes/pusses JIF Spray

SLUK I DUSJEN ÅPNES/LØFT OPP KOPP /TA VEKK HÅR Bruk hansker

Kjøkken Vask skap og skuffer innvendig og utvendig Ajax evnt. Zalo

Dra frem komfyr og vask grundig uvendig og innvendig Skures med gryteskrubb

Stekeplate og langpanne rengjøres godt Jif stekovnsrens /SVINT 

Vegger, gulv og lister bak komfyr og kjøleskap vaskes

Kjøleskap/fryser avrimes og rengjøres, husk å la NB! Ikke bruk skarpe

kjøleskapdøra stå åpen. Trekk ut kontakt. gjenstander

Kjøkkenviften vaskes . Bruk en dråpe salmiakk

Møbler Bein og armlener vaskes grundig 

Madrassen Ta av madrassetrekket. Legg det i en pose.

Skap/kommodeSkap og benk/bokhylle vaskes inn- og utvendig 

Vegger Vaskes fra gulv til tak - husk golvlister, kontakter, brytere Bruk en ren og fuktig klut. 

og ventiler på veggene.

Dører Vaskes på begge sider, slik at de er fri for støv og fingermerker.

Vinduer Ta vekk flekker på innsiden. Vask over vinduskarmer. Varmt vann og en dråpe zalo.

Gardiner/ Tørk forsiktig støv av perisenner

persienner med litt fuktig klut

Golv Golv og golvlister vaskes grundig . Husk under varmeovn. Bruk Ajax.

Bod Boden skal tømmes 

Fellesrom Når du flytter må du vaske ned bad og din del av kjøkken. 

Fryseboks/ kjøleskap - tømmes/rengjøres

NB! Det er ikke lov å sette igjen møbler eller andre private ting

Alt vårt inventar skal være på plass og i samme stand som ved innflytting

Flater med mye fett - bruk salmiakk

Ved spørsmål email: renhold@simolde.no

Mobil 95795539



Varmt vann og en dråpe zalo.


