Hej och välkommen önskar vi på BlomQuist Städservice!
Vi hoppas att Ni kommer trivas med ert nya boende!
Det här har vi utfört hos Er:
Kök
Spis







Rengöring av ovan- och undersida samt sidor och vägg
Rengöring av kokplattor samt dess kanter
Rengöring av spisfläkt, kåpa och filter
Rengöring i ugn och värmeskåp
Rengöring av galler samt sköljning och avtorkning av plåtar
Rengöring av utrymmet där spisen står

Diskbänk, skåp och golv





Avtorkning skåp, in- & utvändigt
Rengöring av kakel och kryddhylla
Avtorkning av diskbänk, vask och skärbräda
Rengöring av golv

Övrigt kök









Fönsterputs, in- & utsida samt mellan glasen
Rengöring kyl/frys invändigt och utvändigt om det är möjligt
Rengöring snickerier
Rengöring på och bakom element
Avtorkning av innerdörrar
Avtorkning i skåp och garderober
Avtorkning på eluttag och strömbrytare
Rengöring av väggar och tak från damm

Toalett och badrum







Rengöring in- & utsidan av toalettstol
Rengöring ovan- & undersidan av tvättställ
Avtorkning av rör
Rengöring av badkar, badkarsfront samt under badkar
Rensning av golvbrunn
Rengöring av kakelväggar

Vardagsrum, sovrum och hall









Fönsterputs, in- & utsida samt mellan glasen
Rengöring av snickerier
Rengöring på och bakom element
Våttorkning av golv
Avtorkning av innerdörrar
Avtorkning i skåp och garderober
Avtorkning på eluttag och strömbrytare
Rengöring av väggar och tak från damm

Vad ingår inte i flyttstädningen?
Det finns olika uppfattningar om vad som ska ingå i en flyttstädning. Vi utför
städning enligt mäklarsamfundets städbeskrivning. Det kan vara bra att veta
följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi tar ej bort tavelkrokar och dekaler.
Tak tvättas ej.
Vi tvättar ej väggar. Dessa dammas endast av.
Vi utför inte tomt- & trädgårdsarbeten.
Tvätt av rutor på inglasad balkong ingår inte, det kostar extra.
Ruta/fönster i trappa tvättas ej om det är oåtkomligt.
Garage/vindsförråd städas ej om inte detta är överenskommet i avtal.
Vi kopplar ej ur fast ansluten el, vvsutrustning eller vitvaror.
Ej rengör ej diskmaskinens filter.
Vi rensar inte avlopp i diskho eller handfat.
Fönster som inte går att öppna, tvättar vi ej mellan rutorna.
Vi rengör inte bakom varmvattenberedare eller oljetank.
Ugnsplåtar gör vi inte grovrengöring på, endast sköljning och avtorkning.
Av säkerhetsskäl drar vi ej ut gasspis. Däremot dammsuger vi under denna.
Om kunden själv tillser att spisen är utdragen städar vi även bakom.
Möbler som lämnats kvar till nya hyresgästen torkas inte av,
om annat inte är överenskommet.
Tvättning av persienner ingår ej.

Garanti!
Besiktning av lägenheten ska ske innan inflyttning. Helst ser vi att den som skall
flytta in närvarar vid besiktningen och godkänner städningen.
Skulle det vara någonting att anmärka på städningen, skall detta ske senast 7 dagar
efter utfört arbete. Ni kan då ringa direkt till oss på nedanstående nummer.
Självklart ordnar vi det som inte är till er belåtenhet snarast möjligt, i de flesta fall
inom 24 timmar.
OBS! Ingen ersättning utgår i de fall avflyttande eller inflyttande kund själv åtgärdar
eventuella klagomål, då man samtidigt städar bort bevis.
BlomQuist Städservice innehar givetvis F-skattebevis samt en väl tilltagen
ansvarsförsäkring.

BlomQuist Städservice
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