
     

INFORMATION OM ReNgøRINg
PÅ AFReJSeDAgeN

For at lejerne efter jer også skal kunne nyde deres ferieop-

hold, beder vi jer om, at både feriehuset og udenomsarealet 

på afrejsedagen efterlades i en pæn, ren og ordentlig stand.

Har I ingen slutrengøring bestilt, så er I selv ansvarlige for,

at følgende punkter bliver ordnet på afrejsedagen.

indenfor:
 Rengøre møbler og overflader

 Pudse vinduer (inde og ude)

 Rengøre sanitære faciliteter, spabad og sauna

 Rengøre køkkenet inkl. køkkenudstyr og borde

 Vaske det service af der er blevet brugt

 Støvsuge og vaske gulve

 Tømme affaldsbeholderne i huset

 Rengøre og rede senge (også under og mellem sengene)

 Rengøre brændeovnen (hvis der ikke er gløder i asken)

 Pudse vinduer hvis nødvendigt

 Tjekke om I har glemt noget i huset?

udenfor:
 Rengøre grill

 Rydde op på grunden

 Stille havemøbler på plads

 Fjerne hundeefterladenskaber fra grunden

 Pudse vinduer 

rengøring
FORLÆNG FERIEN OG LAD OS 
TAGE SIG AF RENGØRINGEN...
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Vi overtager gerne rengøringen efter jer på afrejsedagen. 
Dette skal dog bestilles senest 3 dage før afrejse per telefon, per e-mail eller ved 

henvendelse på vores kontor – priserne finder I under huset påwww.feriehusudlejning.dk

HUSK!
HAr i BenYTTeT 

SPABADeT
– SÅ SKAL DETTE VÆRE 

FYLDT MED VAND VED
JERES AFREJSE

IINFORMATION OM
FORUDBeSTILT SLUTReNgøRINg

I har bestilt slutrengøring hos SJ Feriehusudlejning og kan 

nyde ferien helt stressfrit  til allersidste minut.

For at lejerne efter jer også skal kunne nyde deres ferieop-

hold, beder vi jer om, at både feriehuset og udenomsarealet 

på afrejsedagen efterlades i en pæn, ren og ordentlig stand.

Nedennævnte er dog kke indeholdt i slutrengøringen. 

indenfor:
 Tømme affaldsbeholderne i huset

 Vaske det service af der er blevet brugt

 Rengøring af brændeovnen

 Fjerne hunde-/kattehår såfremt I har haft hund eller kat med

 Tjekke om I har glemt noget i huset?

udenfor:
 Rengøre grill

 Stille havemøbler på plads

 Rydde op på grunden

 Fjerne hundeefterladenskaber fra grunden


