Informasjon vedrørende utflytting studentbolig SINN Lillehammer
Utsjekk
Leietaker skal bestille utflyttingskontroll hos renholder i god tid før utflytting – dette kan utføres mellom kl. 08.00-15.00 på
hverdager. Du må være tilstede på utflyttingskontrollen.
Leietaker som ikke bestiller kontroll, eller som flytter ut på et tidspunkt da renholder ikke har anledning til å utføre kontroll
av boligen, må akseptere renholderens avgjørelse. Boligen vil da bli sjekket etter at nøkkelen er mottatt.
Når du flytter fra boligen må du foreta et grundig renhold - bruk gjerne sjekklisten nedenfor:
Oppholdsrom:
Tak/Vegger
Vindu/Karmer
Dører/Karmer
Gulv/gulvlister
Lamper/ Kontakter/Lysbrytere
Skap/skuffer
Panelovn/radiator

Kjøkken:
Kjøleskap/fryser (inni og bak)
Komfyr/plater (inni og bak)
Ventilator
Fliser over oppvaskkum/benk
Av-ise fryseboks

Bad:
Sluk (renses)
WC
Servant
Kraner
Speil
Dusjforheng/vegger
Veggventil

Annet:
Evt. madrasstrekk/dusjforheng vaskes på 60C.
Evt. gardiner skal ikke vaskes.
Fjern alt som tilhører deg i evt. fellesarealer, inkl. boder (søppel, tomflasker, kjøkkenutstyr, mikrobølgeovn, osv.).
Fjern all mat som tilhører deg i matskap og kjøleskap/fryser.
Foruten vask av egen bolig skal leietaker rengjøre evt. fellesarealer før utflytting, slik at sistemann som flytter ut av et
bofellesskap ikke skal bli igjen med alt alene.
På kjøkkenet skal matskap, kjøleskap/fryser, komfyr, stekeovn med stekebrett/rist, kjøkkenvifte, kjøkkenbord/stoler og
gulv vaskes.
All søppel skal tømmes.
Boden må tømmes og vaskes/kostes.
La evt. låsbart kjøkkenskap stå ulåst.
Bestilling av utsjekk / utlån av renholdsartikler kan avtales med renholder:
Smestadmoen:
Rønnau
91 14 54 15
Bakeriet:
Rønnau
91 14 54 15
Holteskogen:
Rønnau
91 14 54 15
Smestad:
Camilla
95 77 43 98
Lundebekken:
Camilla
95 77 43 98
Vargstad:
Nina
93 44 08 11
Storhove:
Nina
93 44 08 11
Olympiaparken 52:
Camilla
95 77 43 98
Olympiaparken 54:
Nina
93 44 08 11
Olympiaparken 56:
Rønnau
91 14 54 15
Må SINN tilkalle renholder for mangelfull utvasking, belastes hver enkelt for dette arbeidet med gjeldende
timepris. Mangelfull utvask kan medføre en ekstrakostnad for deg på rundt kr. 1000-1200,- eller mer.
Levering av nøkkel/vaskekort:
Kan leveres til renholder ved utflytting. Eller legges i postkassa til SINNs ekspedisjon ved Høgskolen eller i SINNs
postkasse på studenthjemmet (ved/i vaskeriet).
Nøkkel kan ikke legges/leveres andre steder enn nevnt over.
Leveres nøkkel etter kontraktslutt løper husleien til SINN har mottatt nøkkelen.
Husk også å melde adresseendring til www.posten.no.
SINN takker for tiden du har bodd hos oss, og ønsker deg lykke til videre!

Med vennlig hilsen
SINN Bolig

