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Tilladelse til installation af: (sæt kryds ved det ønskede)
Vaskemaskine
Opvaskemaskine
Tørretumbler (kondenserende)
Emfang

Kan gives efter følgende generelle betingelser:
1. Afdelingens tilladelse indhentes før installationsarbejdet påbegyndes.
2. Alle udgifter ved anskaffelse, installation, vedligeholdelse, herunder evt. skærpende
myndighedskrav samt retablering, afholdes af andelshaveren.
3. Opvaske maskiner og vaskemaskiner installeret i køkkenet:
Vaskemaskine må kun installeres i køkkenet i opg. 8, 57 samt 59. tv.
Installationer skal udføres af autoriseret og momsregistreret håndværker og der skal altid monteres
drypbakke og waterblock.
3. Vaskemaskiner installeret i badeværelse:
Hvis badeværelset er konstrueret med en plads med faste EL/VVS-installationer til vaskemaskine, så skal
denne benyttes og der skal altid monteres waterblock.
5. Brugen af installationerne må ikke medføre gener for de øvrige beboere i ejendommen eller beskadige
bygningen på noget område - f.eks. ved fugt. Der må ikke centrifugeres med mere end 800 omdrejninger i
minuttet, og brug af vaskemaskiner må kun ske i tidsrummet fra kl. 07 til kl. 22.
6. Vaske- og opvaskemaskiner må kun tilsluttes koldt vand ved separat monteret hane med indbygget
kontraventil. Der må således ikke tilsluttes til blandingsbatteri i køkken eller på badeværelse.
7. Der må kun anvendes kondensationstørretumblere. Aftræk må ikke tilsluttes til ejendommens
udsugningsanlæg!
8. Emfang med kulfilter og recirkulation må gerne opsættes, men må ikke tilsluttes ejendommens
udsugning. Emfang med manuelt eller elektrisk spjæld, men uden motor, må gerne opsættes og tilsluttes
ejendommens udsugning.
9. Efter udført installation af opvaskemaskine, skal afdelingsbestyrelsen se dokumentation for udførsel af
installationen fra autoriseret og momsregistreret håndværker. Ejendomsmesteren skal besigtige
installationen.
10. Afdelingen forbeholder sig ret til ændringer i ovennævnte krav, såfremt dette måtte være nødvendigt for
at imødegå skader og ulykker.
For yderligere information henvises til Afd. 68 råderetskatalog og råderetsskema
Jeg erklærer herved, at jeg vil overholde ovenstående betingelser:

Navn:
blokbogstaver

Adresse:
blokbogstaver

Dato:

Underskrift:
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1. Kvittering fra autoriseret og momsregistreret håndværker i forbindelse med
montering af opvaskemaskine er forevist.
Dato og underskrift:

2. Installationen er kontrolleret af ejendomsmester.
Dato og underskrift

Indleveres underskrevet i to eksemplarer til afdelingen.
1 eksemplar tilbageleveres til ansøgeren med afdelingens tilladelse.
1 eksemplar opbevares i lejlighedsmappen på ejendomskontoret.
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