ANSØGNING OM TILLADELSE TIL TILSLUTNING AF OPVASKEMASKINE
Navn
Kollegium
Adresse
Lejemålsnr.
ansøger hermed om tilladelse til tilslutning af følgende:
Fabrikat
Model

Undertegnede lejer er bekendt med betingelserne for tilladelse til opsætning af opvaskemaskine, som er anført på side 2, ligesom jeg er bekendt med, at opvaskemaskinen skal anbringes som anvist af Kollegiekontoret. Jeg er endvidere vidende om, at placering af opvaskemaskinen på anden måde, samt overtrædelse af betingelserne for tilslutning af opvaskemaskinen kan bevirke, at tilladelsen til tilslutning inddrages.
Inddragelse af tilladelse kan medføre krav om fjernelse af opvaskemaskinen efter § 8 i betingelser for tilslutning af opvaskemaskine.
BEMÆRK at opvaskemaskinen først må opsættes, når Kollegiekontoret har godkendt dette.

Dato

Lejers underskrift

Dato

Kollegiekontorets underskrift

Betingelser for tilslutning af opvaskemaskine
§1

Ansøgning for tilslutning skal være skriftlig.

§2

Lejer er forpligtet til at vedligeholde opvaskemaskinen, således at denne holdes i forsvarlig
stand.
Lejer anbefales at tegne en indboforsikring med kortslutningsdækning.

§3

Tilladelsen til tilslutning af opvaskemaskinen er personlig og kan ikke overdrages til andre ej
heller eventuelle hjemmeboende familiemedlemmer eller medlejere. Tilladelsen omfatter kun
den på forsiden anførte model opvaskemaskine. Opsætning af andre opvaskemaskiner kan ikke
foretages, medmindre særskilt særlig tilladelse opnås fra Kollegiekontoret.

§4

Alle udgifter til tilslutning og nedtagning, herunder eventuelle udgifter til retablering af skader
på udlejers ejendom/bygning skal bekostes af lejeren.

§5

Opsætning, nedtagnings og retableringsarbejder skal udføres af autoriserede håndværkere, der
driver momspligtig virksomhed. Udlejer skal, forinden arbejderne igangsættes, have godkendt
omfanget af arbejderne, herunder opvaskemaskinens placering i køkkenet.
Arbejdet kan kræves udført iht. anvisning fra Kollegiekontoret, herunder krav om montering af
stilbar kontraventil og aquastop. Maskinen skal endvidere opstilles på en plastbakke.

§6

I tilfælde af at opvaskemaskinen skulle give problemer på ejendommen/bygningens afløbsinstallationer har udlejer ret til at kræve opvaskemaskinen fjernet. Omkostninger ved fjernelse afholdes af lejer.

§7

Opvaskemaskinen skal nedtages ved lejers fraflytning af lejemålet. Omkostninger afholdes af
lejer.

§8

Inddrages lejers tilladelse til tilslutning af opvaskemaskine som følge af lejers misligholdelse af
betingelserne for tilladelsen, er udlejer berettiget til for lejers regning straks at fjerne opvaskemaskinen, såfremt lejer ikke inden en frist på 8 dage efter modtagelsen af påkrav har fjernet opvaskemaskinen.

§9

Konstaterer Kollegiekontoret en ulovligt monteret opvaskemaskine, hvor der ikke er ansøgt om
tilladelse, eller den er monteret på et sted, som ligger udenfor det af Kollegiekontoret anviste
sted, vil lejeren blive meddelt, at opvaskemaskinen er ulovligt monteret og skal fjernes inden et
fastlagt tidspunkt.
Hvis lejeren fortsat ikke fjerner opvaskemaskinen, eller får ansøgt og godkendt opsætning af opvaskemaskine efter gældende regler, indledes en sædvanlig husordenssag.

