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Tilladelse til installation af vaskemaskine m.v. 
 
Undertegnede søger hermed tilladelse til installation af (sæt x ved det ønskede): 
 
 Vaskemaskine 
 Tørretumbler 
 Tørretumbler (kondenserende) 
 Opvaskemaskine 
 Andet:  
 
Generelle betingelser: 
 

1. Afdelingens tilladelse indhentes. 
2. Alle udgifter ved anskaffelse, installation, vedligeholdelse (herunder evt. skærpende myndighedskrav) samt 

retablering afholdes af andelshaveren/lejeren. 
3. Installationerne skal udføres af autoriserede håndværkere. Dokumentation for arbejdets udførelse skal 

indsendes til foreningens administration. 
4. Brugen af installationerne må ikke medføre gener for de øvrige beboere i ejendommen eller beskadige 

bygningen på noget område (fx ved fugt). 
5. Vaske- og opvaskemaskiner skal efterses af en servicemontør én gang årligt. Denne skal især efterse og evt. 

udbedre skader på slangeforbindelser, pakninger, ventiler og andre komponenter, der ved svigt kan forårsage 
vandskader i boligerne. 

6. Indgreb i boligens inventar må kun foretages, når der stilles retableringsdepot. Depotets størrelse aftales med 
foreningens hovedkontor. 

7. Andelshaveren/lejeren (ejeren af maskinen) forpligter sig til at tegne en ansvarsforsikring, der dækker 
skadevoldende handlinger eller undladelser og dermed også evt. ansvar for skade på person eller ting, som 
skyldes maskinen. 

8. Vaske- og opvaskemaskiner må kun tilsluttes koldt vand ved aftaphane med indbygget kontraventil. 
9. Tørretumbler godkendes kun såfremt aftræk kan føres lovligt til det fri (over tag). 
10. Efter udført installation skal afdelingsbestyrelsen have adgang for besigtigelse og kontrol af installationen. 
11. Afdelingen forbeholder sig ret til ændringer i ovennævnte krav, såfremt dette måtte være nødvendigt for at 

imødegå skader og ulykker. 
 
 
Ved underskrift erklæres herved, at undertegnede vil overholde ovenstående betingelser: 
 
Navn:.__________________________________   Lejlighedsnr.: _____________ 
 
 
Vanløse den: ___________ Underskrift: _________________________________ 
 
Indleveres i underskrevet stand til bestyrelsen. Tastet i medlemsdatabasen: 

 
Dato___________ 
 
Initialer_________ 
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