Ansøgning om tilladelse til opsætning/
montering af:

Udfyldes af ansøgeren:
Vaskemaskine
Kondens tørretumbler (alm. tørretumbler tillades kun i enkelte afdelinger)
Opvaskemaskine
Emhætte

Ansøgerens navn og adresse:

Lejemål nr.: __________________

Mailadresse:

Dato: _______________

Ansøgerens underskrift: _____________________________

Udfyldes af Boligselskabet
Der gives tilladelse til ovennævnte i henhold til vedlagte monteringsvejledning.
Der kan ikke gives tilladelse til ovennævnte.
Bemærkninger:

Boligselskabet
Stempel
NB: Denne ansøgning er først gyldig, når du får den returneret med underskrift, dato
og stempel fra Boligselskabet .

Vordingborg Boligselskab | Falunvej 8 | 4760 Vordingborg | Telf.: 55 37 18 84| info@vorbo.dk | CVR-nr. 70 96 26 16
Åbningstider: Mandag: kl. 8.30-15.00 | tirsdag-torsdag: kl. 8.30-12.30 | torsdag tillige: kl. 16.00-17.30 | fredag: lukket

Monteringsvejledning for vaskemaskiner
og opvaskemaskiner:
Må kun opstilles efter skriftlig aftale med administrationen.
Tilslutning af maskine skal udføres af autoriseret håndværker
Når maskinen er tilsluttet kontaktes afdelingens ejendomsfunktionær for
godkendelse af arbejdet og regning fremvises på forlangende.
•

Maskinens vandtilslutning skal udføres med Aqua stop (vandblokering), for at
forhindre oversvømmelse af lejligheden. Slanger og øvrige dele skal være godkendt til
formålet.

•

Afløbsslangen skal tilsluttes afløbssystemet på korrekt vis med godkendt
overgangsstykke, sidegren eller an boring.

•

El tilslutningen skal udføres i henhold til stærkstrømsreglementet, alle dele skal være
godkendt til formålet.

•

Placeres maskinen ikke i et rum med gulvafløb, skal den placeres i en bakke, så evt.
skade på gulv m.v. undgås. Bakken kan normalt købes hos hvidevareforhandleren.

•

Mobile vaskemaskiner (maskiner der typisk er tilsluttet blandingsbatteri og vask i
køkken) må ikke tilsluttes / benyttes. Lejer vil blive krævet til ansvar for evt. skader
forårsaget af en sådan maskine.

•

Der skal tages hensyn til andre beboere ved vask sent på dagen. Eventuelle
tidsbegrænsninger i ordensreglementet skal overholdes

•

Arbejdet skal være uden udgift for afdelingen.

•

Skabe som demonteres skal opbevares af lejer, til evt. senere genmontering.

•

Ved installation af opvaskemaskine skal der monteres en dampplade under bordpladen.

•

Ved flytning vil arbejdet kunne kræves reetableret.

Overholdes ovennævnte ikke vil lejeren kunne drages til ansvar for evt. skader der
påføres bygningen eller dennes installationer.

