
 

INFORMASJON OM UTFLYTTING OG UTVASK AV SIMOLDE STUDENTBOLIG 

Utsjekk 
Ønsker du å være tilstede ved kontroll av utvask av boligen må dette bestilles i god tid, helst 14 dager i forveien. Bestill 
utsjekk/kontroll av rengjøring på e-post til renhold@simolde.no.  

Leietaker som ikke bestiller kontroll, eller som flytter ut på et tidspunkt da renholder ikke har anledning til å utføre kontroll av 
boligen, må akseptere renholderens avgjørelse. Boligen vil da bli sjekket etter at nøkkelen er mottatt.  

Mangelfull utvask og andre mangler belastes leietaker. Om boenheten og fellesrom er mangelfullt rengjort og leietaker 
allerede har flyttet ut, vil boligen bli rengjort av et rengjøringsbyrå, og leietaker blir belastet for kostnadene for rengjøringen. Kr. 
600,- per påbegynte time. 

Før du flytter må du gjøre grundig utvask av hele boligen, følg gjerne listen under: 
  
Boenheten  
Tak og vegger Klesskap: inn- og utvending og oppå 
Gulv og lister Bak- og forside av panelovn 
Dører: begge sider m/karmer og håndtak Seng, bak seng, sengebein 
Vinduer: inn- og utvendig, karmer + persienne Ta av madrasstrekk og legg i pose 
Kontakter og lysbrytere Alle eiendeler og avfall skal være fjernet 
  
Kjøkken/felles kjøkken  
Foruten vask av egen bolig skal leietaker rengjøre evt. fellesarealer for utflytting, slik at sistemann som flytter ut av et 
bofellesskap ikke skal bli igjen med alt alene. Enten du deler kjøkken med andre eller har ditt eget, må du: ta ut alle saker, tøm 
skuffer og skap/kjøleskap og fryser og rengjør: 
 
Tak og vegger Kjøleskap/fryser, fryser skal avrimes, kjøleskap vaskes bak, 

under og inn- og utvendig Gulv og lister 
Vinduer inn- og (hvis mulig å åpne) utvendig + karmer Skap: inn-/utvendig og oppå 
Benkeplater og vegg ved benkeplater, hyller Skuffer: inn- og utvendig 
Komfyr: bak, under, inn- og utvendig Bak panelovner + fjern flekker på panelovn 
Kraner, oppvaskkummer Avfallsdunker tømmes og rengjøres 
Ventilator med filter Alle eiendeler og avfall skal være fjernet 
  
Bad/fellesbad  
Vegger og gulv Toalett: inn- og utvendig + bak 
Speil og hyller/skap Dusj/sluk renses og rengjøres 
Servant og kraner Alle eiendeler og avfall skal være fjernet 
  
Bod (om du har)  
Tømmes  
Alle eiendeler og avfall skal være fjernet  
 
Innlevering av nøkler 
Alle nøkler og nøkkelbrikker tilhørende boligen skal leveres tilbake til SiMolde ved angitt sted innen kl. 12:00 siste virkedag før 
leieavtalen utløper.  

Dette vil si på SiMoldes boligkontor innenfor åpningstider, eller i merkede postkasser ved de ulike områdene – hvor nøkkelen 
kan leveres inn uten merking.  

Leveres nøkkelen etter at leieavtalen er utløpt, belastes leietaker gebyr på 500kr per dag som går over leieavtalens sluttdato.  

 

SiMolde takker for tiden du har bodd hos oss, og ønsker deg lykke til videre!  
Med vennlig hilsen, SiMolde bolig  

mailto:renhold@simolde.no

