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Tjekliste til rengøring  
ved fraflytning af lejemål:
I forbindelse med fraflytninger er det fraflytters pligt at rydde og rengøre boligen 
såvel indvendigt som udvendigt. Såfremt boligen ikke er rengjort ved fraflytning, vil 
rengøringen blive foretaget på fraflytters regning. Der vil under alle omstændigheder 
blive foretaget en håndværkerrengøring efter maleren på lejerens regning.

Følgende rengøring skal være foretaget  
ved fraflytning og inden fraflytningssyn:

 — Skabe i alle rum – herunder køkken, bad, entré og værelser: Alle flader aftørres 
(ud- og ind-vendigt samt ovenpå).

 — Skuffer i alle rum – herunder køkken, bad, entré og værelser: Alle flader aftørres 
(ud- og indvendigt).

 — Komfur og ovn renses og aftørres (ud- og indvendigt). Tjek om ovn har rense-
program, så skal dette bruges. Ovnrum, plader og riste rengøres.

 — Komfur trækkes ud, og der rengøres gulv, fliser og skabssider.

 — Emhætte aftørres og filter renses.

 —  Køleskab/fryser rengøres grundigt ud- og indvendigt, og fryser afrimes.

 — Bag ved køleskab rengøres gulv og skabssider.

 — Evt. opvaskemaskine rengøres ud- og indvendigt og filter renses.

 —  Armaturer i køkken og bad rengøres og afrenses for kalk.

 — Sanitet + bruserum rengøres og afkalkes.

 — Afløb i vaske og brusekabine renses og rengøres.

 — Udluftningsventiler og -riste rengøres.

 — Evt. klistermærker på fliser, spejle, døre og låger fjernes. Spejle pudses og fliser 
på vægge og gulv rengøres og afrenses for kalk.

 — Evt. vaskemaskine og tørretumbler rengøres og filtrene renses.
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 — Belysning i emhætte, ovn og køleskab skal virke. 

 — Vinduer - glas, karme og vinduesfalser pudses og rengøres (ud- og indvendigt).

 — Faste lamper rengøres og skal virke.

 — Samtlige søm, skruer, rawplugs, beslag m.m. fjernes fra loft, vægge og træværk, 
men huller må ikke spartles.

 — Gardinstænger, gardiner og persienner skal være fjernet.

 — Egne gulvtæpper og evt. tape skal være fjernet.

 — Fodlister aftørres og gulve støvsuges og vaskes.

 — Paneler, døre, dørkarme/gerigter, dørhåndtag og vindueskarme rengøres.

 — Radiatorer rengøres – husk mellemrum og bagside.

 — Stikkontakter, lampeudtag og evt. synlige rør rengøres.

 — Ringeklokke/dørtelefon skal virke.

 — Evt. kælderrum og loftsrum ryddes og fejes/rengøres.

 — Egne hvidevarer skal være fjernet.

 — Evt. terrasse/altan afleveres i pæn stand – og evt. algebelægning fjernes.

Manglende rengøring/oprydning foretages af Claus Sørensens Ejendomme for 
den fraflyttede lejers regning.

HUSK i øvrigt:

Alle nøgler og eventuelle vaskebrikker skal afleveres ved fraflytning. Erstatning af 
evt. bortkomne nøgler eller brikker betales af den fraflyttede lejer.

Aflæsning af målere til el, vand og varme m.m. vil blive foretaget, efter den fraflyt-
tede lejer er frigjort af lejemålet, idet der hæftes for husleje og forbrug i istandsæt-
telsesperioden.

Såfremt den fraflyttede lejer er forhindret i at deltage i flyttesynet, kan alle nøgler 
og eventuelle vaskebrikker afleveres på Claus Sørensen Ejendommes kontor 
senest dagen før flyttesynet. Den fraflyttede lejer kan også, ved fuldmagt, lade en 
anden deltage på sine vegne.


