SJEKKLISTE
FOR
RENGJØRING
Dersom ikke annet er avtalt skal boligen overleveres i rengjort stand.
Dessverre kan rengjøringen ofte være kilde til uenighet mellom partene.
For å unngå dette har Utleiemegleren utarbeidet en oversikt over hva
rengjøringen bør omfatte. Listen er ikke nødvendigvis komplett, men skal
oppfattes som retningsgivende.

TAK OG VEGGER
Malte vegger og tak: Vaskes, eventuelt støvsuges dersom malingen ikke tåler vask.
Tekstiltapet: Støvsuges.

GULV
Rengjøres og eventuelt bones. Ikke bruk mye vann på parkettgulv.
Vegg-til-vegg tepper: Støvsuges/renses.

KJØKKEN
Rengjør kjøkkenet grundig. Vask oppå og inni skap og skuffer.
Avtrekksvifte rengjøres for fett og smuss både innvendig og utvendig. Filter må vaskes/skiftes. Et tips
kan være å legge dette i oppvaskmaskin, eventuelt må det legges i varmt vann og fettoppløslig rengjøringsmiddel.
Hvitevarer vaskes innvendig, samt bak/under disse. Bruk komfyrrens inni komfyren.
Har komfyren en keramisk topp, benyttes skrape og platetopprens, som man får kjøpt på dagligvarebutikker,
Expert, Elkjøp eller lignende butikker. Fryser/kjøleskap ol. må rengjøres og avises.
Dersom boligen har hvitevarer i børstet stål, må det benyttes poleringsmiddel spesielt beregnet for disse.
Bruk egnet rensemiddel for oppvaskkummen.

BAD
Avtrekksvifte på bad rengjøres.
Gulv skrubbes grundig, også under eventuelt
badekar/dusjkabinett.
Sluk og vannlåser må renses.
Husk å tørke støv på toppen av lysarmatur og skap!

GENERELT
Radiatorer/panelovner: Støvsuges, rengjøres bak.
Utvendige og innvendige persienner vaskes.
Ovner/peiser/askeskuffer: Tømmes, brannmur vaskes.
Kjeller, garasje og loftsboder. Tømmes og feies.
Tørk støv/vask: Skap, inne i skuffer, lamper,
stikkontakter, lysbrytere, vindu- og dørkarmer, lister.
Vask vinduer utvendig og innvendig. Husk at blanke overflater skal være blanke (kraner, vegger
i dusjkabinett, speil, vinduer o.l). Tørk over med tør klut, avispapir eller bruk nal.
Dersom boligen leies ut møblert må det også vaskes bak og under møbler.
Husk å klippe gresset om sommeren og måke snø om vinteren, samt å skifte ødelagte lyspærer og
batteri i røykvarsler.
Vi anbefaler bruk av vaskefirma med vaskegaranti. Dersom man overlater rengjøringen til andre, f. eks et
rengjøringsfirma, bør det påses at arbeidet er utført i henhold til avtale.
Bad og kjøkken er rom der konflikter om rengjøring ofte oppstår. Det oppfordres å være spesielt grundig her.
Sett av god tid til rengjøring. Det vil for eksempel ta rundt 10 arbeidstimer å vaske en 2-roms leilighet
dersom den har blitt godt vasket underveis i leieforholdet.

