Detta ingår i Kvalitetsflytts flyttstädning
Städningen är en del i överlåtelsen från överlämnare till bostadens tillträdande part. Har
inte annat avtalats ska bostaden vara väl städad och rengjord vid köparens tillträde och
kraven på avflyttningsstädning är mycket höga och omfattande. Låt Kvalitetsflytt ta hand
om denna del åt er, du lämnar en ren och nystädad bostad eller lokal, sparar tid och kan
istället ägna dig åt att komma i ordning dit du flyttat!

Förberedelser
 För både bästa och ett korrekt utfört städuppdrag behöver hemmet vara tomt på
möbler, lösören och dylika föremål.
 Skåp och garderober etcetera ska vara urplockat.
 Kyl och frys ska vara avstängt och avfrostat.
 El och vatten måste finnas tillgängligt.
 Alla befintliga skador måste rapporteras innan städningen påbörjas.
 Städning av ytor som balkong, utsida av fönsterbleck, tvättstuga, förråd, garage
och dylika biytor beställer du separat.
 Eventuella avvikelser godkänner vi inom 2 dagar efter städningstillfället.
 Tänk på att boka din flyttstädning i god tid, då det kan vara många som vill ha det
samtidigt.

Samtliga rum
 Rengöring av golv, golvlister, socklar, trösklar.
 Damning av väggar och tak.
 Avtorkning av garderober, skåp och lådor in/utvändigt.
 Rengöring dörrar, handtag, dörrkarmar.
 Rengöring utsida av ventiler (ej inuti).
 Avtorkning av lampor, kontakter, elskåp, vägguttag, strömbrytare, element samt
även bakom element.
 Putsning av fönster.

Kök
 Avtorkning av diskbänk, bänkytor och skärbrädor.
 Rengöring/avkalkning av kran och kakelväggar/plast/betong/vägg i anslutning till
spis samt diskbänk.
 Avtorkning av köksskåp, lådor och luckor ut/invändigt (de måste vara tömda).
 Avtorkning av köksfläkt samt ventiler (ej inuti).
 Rengöring av kyl och frys ut/invändigt även under om möjligt (frys måste vara
avfrostad).
 Rengöring av mikrovågsugn, spis, ugn, plåtarna, galler, diskmaskin ut/invändigt.
(Spishäll måste specificeras vid bokning).
 Rengöring av sopbehållare ut/invändigt.
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Badrum/Toalett
 Badrumsskåp in/utvändigt (om de är tömda).
 Rengöring/avkalkning av all sanitet, även under badkaret (front till bad/jacuzzi
nedmonteras och återställs av er).
 Putsning av speglar.
 Rengöring av tvättmaskin, torktumlare och torkskåp utvändigt. Vid behov invändigt
om möjligt.
 Avkalkning och rengöring av kakel och klinkers alt. plastväggar.
 Ventil (ej inuti).
 Avtorkning av rör.
 Rensning av golvbrunn (inuti om möjlig att öppna).
 Tömning av papperskorg.

Vänligen observera
Fönster behöver nås från insida av bostad alternativt utifrån, samt även vara
öppningsbara för eventuell putsning av insida. Om de inte går att öppna på grund av
ålder, målade eller är rangliga i sin konstruktion så putsas dom ej på insidan. Om
åtkomst till fönster kräver specialutrustning, såsom skylift eller dylikt så tillkommer avgift
för detta och det måste vi informeras om i god tid innan. Kyl och frys behöver vara
utfrostat i god tid innan städning påbörjas. Alla skåp behöver vara tömda samt att inga
möbler eller annat lösöre får vara kvar i bostaden såvida inte undantag är
överenskommet.

Städ- och besiktningsgaranti
Städningen utförs enligt svensk standard/Mäklarsamfundet och vi på Kvalitetsflytt lämnar
städgaranti på att städningen är utförd enligt denna checklista. Garantin gäller 24 timmar
efter utfört uppdrag om inte annat är överenskommet och innebär att om något inte är
till er belåtenhet så åtgärdas detta av oss omgående utan extra kostnad.

Kostnad, flyttstädning
Vid avbokning senare än tre arbetsdagar före bokad städdag utgår full debitering.
Välkomna att kontakta oss för offert och konsultation angående flyttstädning.

0771 - 21 01 01
info@kvalitetsflytt.se
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