Når du flytter

Når du flytter
Kære beboer
Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo.
I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så
problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure, vil du ikke alene komme
til at kende reglerne for fraflytning, men også
blive ført igennem forløbet af din fraflytning
fra start til slut.

Ved fraflytning er forløbet:
• Boligen skal tømmes og rengøres
• Boligen skal synes
• Boligen skal istandsættes
• Flytteprisoverslag/Flytteafregning fremsendes
For en god ordens skyld skal vi nævne, at der
kan være specielle forhold omkring netop din
fraflytning, som der ikke er taget højde for i
denne brochure.

1. Boligen skal tømmes og rengøres
Da boligen skal være fraflyttet og tømt inden
din bolig kan synes, er det første du skal gøre
at tømme din bolig for alt indbo, også ekstra skabe, persienner og gulvtæpper. Du skal
også huske at tømme dit kælderrum.
Derefter skal du foretage en grundig rengøring, hvilket også indebærer rengøring af
hårde hvidevarer, køkkenskabe og -skuffer,
pudsning af vinduer, afvaskning af paneler,
døre og vinduesrammer samt fjerne evt. kalk
på fliser og gulv m.m. i badeværelse.
Såfremt du har indgået aftale med den nye
lejer om overtagelse af noget af dit indbo
eller ny lejer ønsker bibeholdt ændringer, du
har foretaget, skal du, inden boligen synes,
sørge for, at I får udfærdiget en erklæring
på dette, som underskrives af begge parter.
Denne erklæring er først gyldig efter boligselskabet har besigtiget boligen og godkendt
aftalen. En standardformular kan rekvireres
hos Baldersbos administration eller på vores
hjemmeside www.baldersbo.dk.
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Selvom du har indgået aftale om, at ny lejer
overtager f.eks. ekstra skabe, persienner eller
gulvtæpper, skal disse ting være fjernet fra
boligen, inden boligen skal synes, således at
boligens stand kan vurderes og evt. senere
maling og gulvbehandling kan foretages.
Ønsker du selv at istandsætte din bolig, skal
istandsættelsen være foretaget, inden boligen synes.
Under pkt. 3 kan du finde information om
regler for istandsættelse af boligen.
Foretager du selv istandsættelse af din bolig, skal arbejdet udføres håndværksmæssigt
korrekt. Det vil i praksis sige lige så godt,
som en professionel håndværker gør det.
Hvis du er i tvivl om, hvilket materiale du skal
benytte eller hvordan istandsættelsen skal
udføres, er du altid velkommen til at kontakte afdelingsinspektøren / varmemesteren,
som vil være behjælpelig med gode råd og
vejledning.
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2. Boligen skal synes
Når lejligheden er tømt og fraflyttet, skal den
synes af en synsansvarlig fra Baldersbo.
Ca. 14 dage før besigtigelsen modtager du et
brev med dato og klokkeslæt for besigtigelse/
syn af lejemålet.
Ved synet gennemgår den synsansvarlige din
bolig for at vurdere, hvad der evt. skal istandsættes, og der bliver udarbejdet en skriftlig
synsrapport over de istandsættelsesarbejder,
der skal udføres.

Kopi af synsrapporten udleveres mod kvittering til dig ved synet eller sendes til dig senest
14 dage efter, hvis du ikke er til stede ved synet
eller ikke ønsker at kvittere for modtagelsen af
kopien af rapporten.
Ved synet skal du huske at medbringe:
• En evt. indflytningsrapport eller en fejl/
mangelskrivelse
• Nøgler til boligen samt evt. vaskekort, som
skal afleveres
• Evt. erklæring på ny lejers overtagelse af
indbo/bibeholdelse af ændringer i boligen
• Evt. tilladelse til ændringer i boligen

3. Boligen skal istandsættes
I Baldersbo er det således, at alle boliger skal
normalistandsættes ved fraflytning, med mindre boligen fremtræder nyistandsat ved synet
og arbejdet er håndværksmæssigt korrekt udført.

1% pr. måned, du har boet i lejemålet, regnet
fra indflytningsdatoen. Det betyder, at hvis du
f.eks. flytter, når du har boet i lejemålet i 3 år,
skal udgifterne deles, så du betaler 64% og afdelingen 36%.

Såfremt boligen ikke fremtræder nyistandsat,
skal den istandsættes for de i synsrapporten
noterede istandsættelsesarbejder. Varigheden
af istandsættelsen er typisk 14 dage. Du skal
betale husleje m.v. i istandsættelsesperioden.

Misligholdelse

En normalistandsættelse omfatter nødvendig:
• Maling af lofter
• Maling af i forvejen malede vægge
• Tapetsering af i forvejen tapetserede
vægge
• Rengøring af boligen efter håndværkere

Der er tale om misligholdelse, når det lejede er
skadet eller forringet som følge af:
• Fejlagtig vedligeholdelse
• Fejlagtig brug
• Uforsvarlig adfærd
• Manglende rengøring, der kræver ekstra
ordinære foranstaltninger

Til udførelse af denne istandsættelse får du
tilskud til eller hele udgiften dækket af afdelingen, idet afdelingen overtager udgiften med

Hvis der ved synet er konstateret misligholdelse, skal udgifter til istandsættelse altid betales fuldt ud af dig som fraflytter.

Bagest i pjecen kan du se fotoeksempler på
forskellige former for misligholdelse.
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4. Flytteprisoverslag/Flytteafregning
Senest 2 uger efter fraflytningssynet modtager du et prisoverslag over udgifter til istandsættelsesabejder. Prisoverslaget kan afvige
op til 10% i forhold til den endelige flytteafregning.

Ca. 6 uger efter fraflytningssynet modtager
du din endelige flytteafregning. I flytteafregningen modregner vi evt. udgifter i det indskud, du betalte, da du flyttede ind.

MISLIGH OLDELSE

På de følgende sider viser vi nogle fotoeksempler på forskellige former for misligholdelse.

Gulve

Gulvet er misfarvet pga. manglende vedligeholdelse med lak. Gulvet skal slibes og lakeres.

Gulvet er beskadiget af ridser. Gulvet skal slibes og
lakeres.

Der er rester af tæppetape
på gulvet. Tapen forsøges
afrenset. Såfremt det ikke er
muligt at fjerne tapen uden
at beskadige lakken, skal hele
gulvet slibes og lakeres.
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MISLIGHOLDELSE

Træværk/døre

8

Den malede dør er skadet med adskillige afskalninger og skal slibes og males.

Et fodpanel, hvor maling er slået af flere steder
samt sorte mærker efter støvsuger, skal males.

Der er lavet et stort hul i døren. Den ødelagte dør
kan ikke repareres, men skal skiftes.

Der er malet med vægmaling på fodpanel. Fodpanelet skal slibes og derefter males.

MISLIGH OLDELSE

Køkken

Bunden i køkkenskabet er skadet af kemikalier.
Bunden skal slibes og males.

Maling på kanten af køkkenlåge er slået af. Lågen
skal slibes og males.

Malerarbejdet er ikke færdiggjort på bagsiden af lågen.
Lågen skal slibes og males.
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MISLIGHOLDELSE

Installationer

Radiatoren har flere skader, hvor malingen er slået
af. Radiatoren skal males.

Stikkontakten er overmalet med vægmaling. Kontakten forsøges afrenset. Er dette ikke muligt, skal
kontakten udskiftes.

Bløde ledninger er trukket
gennem køkkenskab, hvilket
er ulovligt. Ledninger afmonteres eller installeres efter
lovmæssige forskrifter.
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MISLIGH OLDELSE

Rengøring

Ovnen er ikke afleveret rengjort, og skal derfor
rengøres.

Vinduesrammen er gul pga. manglende rengøring,
og skal derfor rengøres.

Badeværelsesgulvet er ikke
rengjort for kalk. Gulvet
forsøges afrenset. Det kan
dog være nødvendigt at slibe
kalken af og efterfølgende
oliere gulvet.
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Boligselskabet
Baldersbo

Præstevænget 46
2750 Ballerup

Tel.: 44 97 08 86
baldersbo.dk

