Informasjon vedrørende utflytting studentbolig SINN Hedmark
Utsjekk
Hvis du ønsker å være til stede ved kontroll av renholdet m.m. i boligen, bestill tid i god tid, helst 14 dager i forveien.
Book utsjekk på din side eller send e-post til post@sinn.no. Om du flytter uten utsjekk blir boligen sjekket av
renholder etter vi har mottatt nøkkel, og du blir belastet for evt. kostnader ved mangelfull rengjøring.

Dette skal rengjøres ved utflytting:
Boenheten
Eiendeler og avfall skal være fjernet.
Dører begge sider m/karm
Vinduer inn- og utvendig
Inventar og lamper
Tak og vegger

Gulv og lister
Klesskap inn- og utvendig
Bak panelovn
Overmadrass skal vaskes i maskin 60 gr.
Gardiner vaskes på finvask og strykes

Kjøkken/felles kjøkken
NB! Hvis du deler kjøkken med én eller flere, skal du gjøre en avtale med de andre om hva du skal vaske før du flytter
ut. Det er hengt opp turnuslister på kjøkkenene hvor dere selv må fordele og fylle inn navn og oppgaver til hver
enkelt.
Enten du deler kjøkken med andre eller har ditt eget, må du/dere: Ta ut alle saker, tøm skuffer og skap/kjøleskap og
rengjør:
Komfyr bak, under og inn -utvendig
Skap inn-/utvendig og over
Vinduer inn- og utvendig
Skuffer inn- og utvendig
Benkeplater og vegg ved benkeplater, hyller
Tak og vegger
Kraner og oppvaskkummer
Gulv og lister
Ventilator
Vinduer inn- og utvendig
Kjøleskap/fryser, fryser skal avrimes, kjøleskap vaskes
Bak panelovner
bak, under og inn- og utvendig
Helt til slutt skal avfallsdunker tømmes og rengjøres

Bad / fellesbad - er det flere som deler, må dere selv fordele oppgavene
Tak og vegger og ventilator
Panelovner
Speil/hyller
Servant og kraner

Toalett inn- og utvendig
Dusj/sluk rengjøres.
Dusjforheng vaskes på 60 gr.

Gang / fellesgang - er det flere som deler, må dere selv fordele oppgavene!
Tak og vegger
Garderobeskap (alle sider)

Dører og karmer
Gulv

Bod (som hører til boligen)
Tømmes
Feies
Om boenheten og fellesrom er mangelfullt rengjort og du allerede er flyttet ut, vil boligen bli rengjort av et
renholdbyrå, og du/dere vil bli belastet kostnadene for rengjøringen. Når det gjelder fellesrommene vil kostnaden
bli fordelt etter den opprinnelige avtalen om fordeling av oppgavene.

