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Aftale om installation af husholdningsmaskiner 
 
AlmenBo Aarhus giver hermed tilladelse til at ovennævnte lejer(e) må installere:  
 
Sæt kryds: 

 opvaskemaskine  tørretumbler 

 Vaskemaskine i rum med gulvafløb*) (et rum med gulvafløb er typisk badeværelset) 

 Vaskemaskine i rum uden gulvafløb*) f.eks. køkkenet. OBS! Vær opmærksom på, at der skal indbeta-

les kr. 10.000 i depositum inden installation i rum uden gulvafløb må udføres. 

 

Med de krævede underskrifter nederst på siden bekræftes af lejeren, at følgende betingelser er opfyldt:  
1. Alle el- og VVS installationerx), der kræves for at den ønskede hvidevare er lovligt installeret, skal foretages 

af autoriserede momsregistrerede installatørfirmaer (Bekræftes med firmastempel og underskrift af instal-
latør(er) nederst på denne formular)  

2. Maskiner tilsluttes vandhaner / ventiler, der alene fremfører koldt brugsvand.  

3. Alle maskiner opstilles på lyddæmpende underlag og er forsynet med kontraventil og Aqua stopventil på 
vandtilgangen.  

4. Maskiner, der monteres i rum uden gulvafløb, monteres på en vandtæt bakke, såfremt der ikke er indbyg-
get en sådan i maskinen.  

5. Der er indbetalt kr. 10.000 i depositum, da der ønskes installeret en vaskemaskine i et rum uden gulvafløb*) 
Indbetales på kontonummer: reg.: 5381 konto nr.: 0000352461, mærket med lejers navn+adresse. 

6. Afløb fra maskiner tilsluttes afløb med tilstrækkelig kapacitet. Afløbsslangen sidder fast på afløbet ved 
hjælp af korrekt studs og spændebånd eller lignende, så det ikke kan falde af og lave vandskader.  

7. Tørretumblere skal omdanne dampen fuldstændigt til vand, som udledes til et spildevandafløb.  

8. Vaskemaskiner og/eller tørretumblere må kun benyttes i det tidsrum, der er anført i afdelingens husor-
densreglement – eller, hvis intet er anført i afdelingens husordensreglement, i tidsrummet fra tidligst kl. 
07:00 om morgenen til senest kl.21:00 om aftenen.  

9. Alle udgifter afholdes endeligt af lejeren.  

10. Alle forandringer ved fast inventar reetableres for lejers regning ved fraflytning.  

11. Lejeren accepterer ansvar for alle skader på ejendommen som følge af brug og fejl ved maskinerne.  
 
 
Dato: / 20  

 
 
Lejeren  f/AlmenBo Aarhus 

Firmastempel+ underskrift Autoriseret VVS installatør  Firmastempel + underskrift Autoriseret EL installatør  
 

x)Såfremt der i forvejen forefindes el- og/eller vand- og/eller afløbsinstallationer, der er lovlige til den ønskede husholdningsmaskine, kan denne 
tilsluttes uden underskrift fra installatører, men så skal ejendomsfunktionæren inspicere installationerne inden husholdningsmaskinen må tages i 
brug. Ejendomsfunktionæren underskriver, hvis installationer er i orden. 
*)Et gulvafløb er en rist eller lign. i gulvet, hvor vand på gulvet kan løbe direkte i gulvafløbet der er forbundet med spildevandsrørene i bygningen. 


