Kunde Navn:
Adresse:

Dato:

Aktivitet - Vores rengøringsteams er engelsktalende.
Prioritet
Udfyldning af listen skal svarer til hjemmets kvm. Hjem på ca. 120 m2 vil der ca. kunne nås
1-5 punkter, alt efter hvad der ønskes. Hvis der er tvivl kontakt da kontoret.
1 til 20 - 1 er mest vigtigt
Hvis du ønsker rengøring i skabe, skal skabet være ryddet for genstande inden rengøring.
Vi flytter ikke tunge møbler, samt ligger på knæ for at skrubbe gulve.
-prioritet nummer skal ikke
gentage
ABCDE-

Støvsugning og gulvvask - Vacuuming and floor washing *
Aftørring af døre og dørkarme - Wiping the doors and frames
Støve af/rengøre møble + vindueskarm - Dusting / cleaning furniture + windows sill
Ovenpå høje møbler ( Der skal stilles en trappestige til rådighed)- top of furniture
Aftørring af køkkenskab /skuffe/ udenpå- Wiping the kitchen cabinet / drawer- outside
F - Rengøring ovenpå køkkenskabe - Cleaning on top kitchen cabinets
G - Fodlister/paneler (Vi flytter ikke møblerne for at nå fodpanelerne) - Skirting -/panels
H - Toilet , håndvask, spejl og hylder/skabe i brus - Toilet, sink, mirror and shelves**
I - Aftørring badekar og / eller brusekabine -Wiping bathtub and / or shower cabin **
J - Aftørring badeværelse fliser – Wiping bathroom tiles **
K - Rengøring gulvfliser I brus - Cleaning floor tiles in shower **
L - Spejle - mirrors
M - Aftørring af radiatorer – Wiping the radiators
N - Rengøring af ovn (kræve op til 30 minutter ) - Cleaning the oven – require up to 30
min
O - Rengøring af komfur - Cleaning the hob cooker
P - Afvaskning af loft (Dette tager 30 minutter med 2 mand)
Q - Aftørring stikkontakter og afbrydere - Wiping sockets and switches
R - Fjerne spindelvæv - removing spider webs
S - Støvsugning / rengøring af sofaer - vacuuming/ cleaning of sofas
Vinduespolering -ekstra betaling +extra timer *ex. 8 vinduer + 2 døre - pris
190 kr. Inkl. moms

*til særlige gulve skal kunden stille product til rådighed - for special floor,client must provide cleaning product
** Afkalkning I brusekabine -Extra betaling+extra timer -Afkalkning tager tid og mange rengøringsmidler og afhænger
af, hvor gammel kalk er.

-

Det er ikke tilladt at ændre på rengøringslisten.

-

Hvis rengøringslisten ikke passer til dine behov kan du kontakte kontoret
og vi vil finde den bedste rengørings løsning til dit hjem.

-

Hvis De ønsker at annullere den aftalte tid skal det ske senest 48 timer før.

-

Ved reklamation skal kontoret kontaktes pr. mail senest 24 timer efter endt
rengøring. Der skal vedhæftes billeder i den fremsendte mail.

Dato:

Underskrift:

