Anmeldelse, installation af
vaskemaskine
Bedes udfyldt og afleveret på ejendomskontoret
Jeg anmoder hermed om tilladelse til, at installerer en vaskemaskine i:


Badeværelse



Bryggers



Køkken



Andet, hvilket rum:

Jeg er indforstået med de nedenstående retningslinjer
Afdeling

 Ja

 Nej

Lejemålsnummer

Navn (juridisk lejer)
Adresse
E-mail

Telefonnummer

Dato

Anmelders underskrift

Retningslinjer for installation af vaskemaskiner

Opsætning af vaskemaskine sker i henhold til reglerne om installationsret. Det betyder, at du selv skal anmelde
installationen inden arbejdet igangsættes og at eventuelle kapacitetsbegrænsninger kan begrunde afslag. Du skal selv
afholde alle udgifter i forbindelse med indkøb og installation af maskinen. Du hæfter derfor også selv for vedligehold,
reparationer samt er erstatningsansvarlig for skader som følge af det installerede.
De følgende retningslinjer skal overholdes i forbindelse med installationen:

Installationsarbejdet skal være udført håndværksmæssigt korrekt og i henhold til afdelingens
vedligeholdelsesreglement og råderetskatalog samt gældende retningslinjer og lovgivning.

Alle udgifter afholdes af dig. Udgifterne giver ikke ret til godtgørelse v ed fraflytning.

Der skal monteres aqua-stop.

Vandtilførslen må ikke tilsluttes blandingsbatteri, men skal have særskilt spulehane.

Vaskemaskinen skal placeres på et drypbakke, hvis den opstilles i et rum med træ - eller linoleumsgulv.

Maskinen må ikke på nogen måde være til gene for ejendommen eller de andre beboer ved afgivelse af støj,
vibrationer o. lign.

Maskinen skal fjernes ved fraflytning og installationen forsvarligt afproppes/lukkes.

Skabe eller andet inventar der evt. blev fjernet ved maskinens installation skal reetableres ved fraflytning

INDGREB I EKSISTERENDE EL- OG VVS-INSTALLATIONER ELLER UDFØRELSE AF NYE EL- OG VVSINSTALLATIONER SKAL UDFØRES AF MOMSREGISTREREDE AUTORISEREDE HÅNDVÆRKERE.
DOKUMENTATION HERFOR SKAL FREMSENDES TIL EJENDOMSKONTORET

Udfyldes af ejendomskontoret
Medarbejders navn

 Der gives TILLADELSE

Modtagelsesdato



 Der gives AFSLAG

Medarbejders underskrift

Grundet installationens karakter varsles der hermed besigtigelse af installationen med seks uger fra
indleveringsdatoen af anmeldelsesblanketten jf. Almenlejeloven § 33, stk. 1

Besigtigelsen vil finde sted den DD/MM/ÅÅÅÅ i mellem kl. XX.XX og XX.XX.


Scannet og arkiveret

