Vad ingår i flyttstädning?
Följande ingår i ett standardavtal:

Kök
Fast belysning
Spisfläkt, ventil (ej inuti)
Ugn, värmeskåp, plåtarna, galler, spis dras fram (specificera spishäll vid bokning)
Kyl och frys även under (frys ska vara avfrostad när städning påbörjas)
Skåp, lådor och luckor (ska vara tömda när städning påbörjas)
Arbetsbänkar
Badrum
Fast belysning
Badrumsskåp (ska vara tömda när städning påbörjas)
Bidé
Avtorkning av rör
Speglar
Badkar (front till jacuzzi demonteras och monteras av kunden)
Toalett
Tvättställ
Golvbrunn (ej inuti)
Avkalkning och rengöring av kakel och klinkers
Ventil
Fönsterputsning
4 eller 6 sidor
Fönster ska lätt kunna öppnas för rengöring (insidor, utsidan)
Alla rum
Fönsterbänkar
Eluttag, strömbrytare, elskåp
Väggar och tak dammas
Fönsterkarmar
Golv och golvlister
Garderober (ska vara tömda när städning påbörjas)
Trösklar
Element (även bakom)
Obs!
Alla gamla skador måste rapporteras innan städningen påbörjas, vi putsar endast de
fönsterrutor som går lätt att öppna. Vid våttorkning av vissa äldre golv diskuteras detta innan
städning påbörjas. Dörrar med klistermärken rengöres så gott det går, vi ansvarar inte för de
färgskillnader som kan uppstå vid borttagande av klistermärken. I det fall då möbler finns

kvar i lägenhet/hus måste ett arbetsutrymme på 1,5 m. finnas runt väggar, detta är extra viktigt
framför fönstren.
Följande ingår ej i flyttstädning:
Tvätt av väggar och tak i köket, (endast avfläckning av synliga fläckar)
Borttagning av krokar efter tavlor, hyllor eller dylikt
Rengöring av lösa saker (möbler, garderober, lampor, prydnadsföremål etc.) som ska lämnas
kvar till nya inflyttande.
Rengöring av vattenlås (inkl. demontering och montering)
Golvbehandling såsom vaxning eller polering av golv med polish
Persiennetvätt
Garderober som inte tillhör lägenhet/hus
Hushållsmaskliner som (mikrovågsugn, tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin)
Balkong
Putsning av inglasad balkong. Samt ruta/fönster i trappa om det är ej åtkomligt
Koppla ur el-armatur, lampor, tvättmaskin, diskmaskin mm
Städning av garage
Städning av tomt/trädgård
Utsida på fönsterbläck
Vindutrymme/förråd
Användning av skurmaskin vid väldigt smutsiga golv
Bortforsling av lösa saker som ska slängas
Garanti
Vi lämnar garanti på städning, eventuella klagomål vid besiktningstillfället åtgärdas snarast av
oss. Klagomål efter kundens godkännande beaktas ej. Vi vill därför påpeka att det är bra om
inflyttande person/företag kan medverka vid besiktningstillfället. Garantin gäller i 3 dagar
från och med städningstillfället. Tid för besiktning meddelas av städare ca 1 timme innan
städningen slutförs.

Förebehåll
I händelse att vi blir hindrade att utföra flyttstädningen på avtalad tid exempelvis på grund av
att beställaren inte säkrat att städobjektet är upplåst/tillgängligt, kommer vi att debitera
resekostnad till ett belopp av 180 :-/timme och person exkl. moms. I fall städobjektets skick är
onormalt nersmutsat kontaktar vi beställaren innan arbetet påbörjas.

. Har ni eget städmaterial med er?
Vi har allt städmaterial som behövs med oss!

