Lejemålsnr.:
Navn:
Adresse på lejemålet:

Ansøgning til installation af hårde hvidevarer:
Vaskemaskine:

Badeværelse

Køkken

Andet

Topbetjent

Gulvmodel

Tørretumbler:

Badeværelse

Køkken

Andet

Kondenserende

Med aftræk

Opvaskemaskine:

Badeværelse

Køkken

Andet

Bordmodel

Gulvmodel

Kogeplade:

Køkken

Ovn

Køkken

Andet (f.eks. køleskab eller blandingsbatteri):________________________________________________
Generelle regler for tilladelsen:
1.

Du skal søge om tilladelse til installationen, inden du
går i gang med arbejdet. Du vil modtage svar fra Bovia
senest 8 dage, efter vi har modtaget din ansøgning.

2.

Montering og installation skal udføres af en
autoriseret VVS og el-installatør, så installationen
overholder gældende lovgivning. El-installationen skal
sikres med egen sikringsgruppe og
sikkerhedsforanstaltning.
Vaskemaskine skal tilsluttes en særlig koldtvandshane
med kontraventil. Hanen skal kunne lukkes særskilt.

3.

4.

Du skal selv afholde alle udgifter til installation og
fremtidig vedligeholdelse af maskinen og
installationen.
Tørretumbler med aftræk skal installeres med aftræk
gennem ydervæg til det fri, og aftrækket skal føres i
et min 100 m.m. rør med rist på udvendig side.
Tørretumbler må ikke opstilles på lukkede altaner
m.m.

5.

Hvis der ikke er gulvafløb i det rum, hvor vaskemaskinen
installeres, skal maskinen stå på et vandtæt underlag,
f.eks. en bakke, så det er muligt at konstatere utætheder.
Bovia’s forsikring dækker ikke siveskader fra en utæt
vaskemaskine.
Ved installation af opvaskemaskine/vaskemaskine i
køkkenet skal der også monteres aquastop, og
køkkenskabet skal retableres ved fraflytning.

6.

Hvis du installerer en bordopvaskemaskine, må du ikke
bruge lynkoblinger. Bordopvaskemaskinen skal tilsluttes
de faste installationer el, vand og afløb.

7.

Hvis der konstateres skader på bygningen/gulvet ved
fraflytning, betragtes dette som mislighold og du skal
betale for det.

8.

Maskinerne må ikke genere naboerne, f.eks ved
centrifugering. Hvis afdelingen har regler for tidspunkter
hvor maskinen ikke må bruges, skal de naturligvis
overholdes

Jeg erklærer med min underskrift, at jeg har læst og forstået reglerne omkring installationen.

Dato
Underskrift
Udfyldes af Bovia
Bovia giver dig tilladelse til installationen, hvis ovennævnte regler overholdes.

Dato

Bovia

