
Til deg / dere som flytter ut 
 

 

 

Rengjøring / skader / mangler - depositum 

 

 
Vi ønsker å legge til rette for en rask tilbakebetaling av depositum. Dette krever i så fall   

 

- at hybelen med tilbehør og bod er vasket på en tilfredsstillende måte. 

- at vi blir enige om betaling for skader og mangler etter en felles inspeksjon. 

 

For å slippe å underkjenne renhold har vi derfor kjøpt inn vaskemidler som vi ber om 

at du benytter – jfr vedlagte skriv og vaskemidler.   

 

Skader / mangler / renhold på fellesrom: 

 

Dersom enkelte skader / mangler skal dekkes av enkeltpersoner vil det være greit om dette 

klargjøres i god tid. 

  

Renholdssjekk 

Vi ser over renhold og skader / mangler sammen – kom innom administrasjonen når du anser 

deg for å være helt ferdig på hverdager før kl. 14.00. Dersom alt er OK leveres nøkler og vi 

signerer en avtale om at leieforholdet er opphørt. Det gis kun en mulighet for utbedring! Se 

vedlagt sjekkliste.  

 

Husk å melde adresseendring til Postverket samt alle som har din adresse. Vi gjør 

oppmerksom på at vi ikke har kapasitet til å ettersende post til ny adresse. Posten blir 

derfor returnert Postverket.  

 

 

 

 

Trondheim, 2014  

 

 

 

For Frost Eiendom AS 

 

 

Gry Schønberg Brenne 

Avdelingsleder Voll Studentby 

 

 

Vedlegg :  

Veiledning 

Sjekkliste 

Vaskemidler for hybel og fellesareal. 

 



 

UTFLYTTING – VASK AV HYBEL OG BAD 
 
Av hygieniske årsaker stiller Voll Studentby krav til hvordan utvasking av hybel skal utføres. Her er en 

anvisning for hvordan vi vil at dette skal gjøres ved utflytting for å få ”…..hybelen med tilbehør rengjort i 

samme stand som da den ble overtatt”. 

 

Utvask er det siste du gjør før nøklene leveres, og du ber om å få hybelen sjekket. 

 

Av erfaring er nødvendig tid for utvask av ryddet enkelthybel ca.  5 timer – hvor 3 timer går med til 

badet. 

 

Voll Studentby stiller med vaskemidler til vask av bad. Dette er middel som brukes av profesjonelle 

rengjøringsfirma. 

 

Saniren  ( rødt )    : Basisk  – fjerner hudfett.  

Hygilen ( blått )  : Surt    – fjerner annet belegg og dreper bakterier ( desinfiserende ). 

 

I tillegg utdeles en microfiberklut på utlån, samt en engangsskrubb for flis. Kluten er egnet til rengjøring av alle 

flater og skal benyttes fuktig / våt. På badet brukes den sammen med utdelte vaskemidler. Ikke innlevert 

microfiberklut belastes med 75 kroner. Skrubb kan kastes. 

 

 

 

Anvisninger 
 

 

Bad: NB! Vaskemiddelet som er utdelt skal ikke blandes i samme bøtte, men brukes hver for seg! 

 

Tøm litt rødt vaskemiddel i toalettskålen og la det virke i noen minutter før skålen skrubbes og skylles. 

Fyll deretter vasken med vann og bland i resten av vaskemiddelet. 

Vask flis på alle vegger, dusjbatteri (der du skrur på dusjen), servant, skap og toalett. Skyll etter med 

dusjhodet på alle flater unntatt tak og skap.  Tørk så over med kluten. 

 

Gjør deretter det samme med det blå rengjøringsmiddelet. 

 

Ta opp slukrist og rengjør denne. Rengjør også nede i sluket. 

 

Erfaringsmessig er flis i dusjhjørnet ikke godt nok rengjort ved utflytting. Bruk derfor nødvendig 

tid på rengjøring av badet. Tips: Microfiberkluten ”lugger” når den benyttes på skitten flis. Ren 

flis er glatt.  

 

Hybel: Vask gulv, vegger, dører, vinduer, alle karmer / lister og inventar.  

 

Husk vask av eget kjøkkenskap og rydding / rengjøring av bod. 

 

 

 

Vaskeanvisning  dusjforheng og avtagbart trekk på stol. 

 

NB!  Ta av krokene på dusjforheng da disse forsvinner i avløpet i vaskemaskinen!  

Dusjforheng og stoltrekk legges i samme maskin. Velg 40 graders vask. 

Tørketrommel: Skal ikke benyttes! 

 
Viktig! Dusjforheng og stoltrekk skal monteres fuktig rett fra vaskemaskinen. 

 

 


