
Installationstilladelse

Afdeling Lejemålsnr.

Adresse

Navn

I henhold til lejelovens §29 skal vi hermed give Dem tilladelse til, på nedenstående vilkår at installere:

Vaskemaskine Fabrikat: Type:

Opvaskemaskine Fabrikat: Type:

Tørretumbler Fabrikat: Type:

Alle vand-, afløbs- og el-installationer skal udføres af autoriseret installatør indenfor det pågældende fagområde, 
og dokumentation skal ske ved installatørens påtegning på nærværende tilladelse.

Lejer hæfter for eventuelle skader, opstået som følge af manglende vedligeholdelse eller fejlbetjening af 
installationer.

I tilfælde af større utilsigtet vandudslip skal ejendommens Ejendomskontor straks underrettes.

På udlejers forlangene skal retablering af eventuelle ændringer i ejendommens faste installationer foretages i 
forbindelse med fraflytning.

Hvis der sker vandskade på bygningen pga. den installerede vaske- eller opvaskemaskine, og der ikke er søgt 
installationstilladelse, kan omkostninger til udbedring af skaden blive påført Dem.

Bordopvasker og lignende der tilsluttes vandhane er ikke tilladt.

VIGTIG!
Der skal monteres kontraventil og der må kun tilsluttes koldvandsnettet. Der skal samtidigt monteres 
dampspærrefolie under bordpladen for at undgå fugtskader på bordpladen fra opvaskemaskinen.

Tørretumbler, opvaskemaskine og vaskemaskine med indbygget tørrefunktion skal tilsluttes en ny etableret 
udluftning til det fri, såfremt de ikke er kondenstørrende.

Ved installation på trægulv skal opvaske- og vaskemaskine opstilles på specielbakke.

VVS-installatør: Dato:

El-installatør: Dato:

Lejer: Dato:

Udlejer/Ejendomskontor: Dato:

www.budolfi-grafisk.dk · 98 16 90 22

Installationstilladelse.indd   1 18/06/09   17:28:12



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 200.000 x 200.000 inches / 5080.0 x 5080.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Layout: rows 1 down, columns 1 across
     Align: top left
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     1
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     0
            
       D:20170524163151
       14400.0000
       Maximum
       Blank
       14400.0000
          

     Best
     744
     298
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





