
Husregler: (Gælder for alle vogne) 

• Tørring af tøj. Der må kun tørres tøj i tumbler – ingen tøj på stativer, bøjler eller på anden måde 
hænges op i vognen. 

• Røgalarmer leveres med nye batterier – hvis lejeperioden er længere end batteriernes levetid – 
påhviler udgiften til nye batterier lejer. De SKAL være i funktion under hele lejeperioden – det er jo 

også for jeres egen sikkerhed. 

• Udskiftning af støvsugerpose påhviler lejer. 

• Der må ikke anvendes alternative varmekilder. 

• Der er kværn til toilet og spildevand fra køkkenvask, opvasker, badeværelset og vaskemaskine. 

• Husdyr – kun efter aftale! 

• VIGTIGT: Der må ikke kommes vådservietter, bind, tamponer, bleer, servietter eller køkkenrulle i 

toilettet. Det ødelægger vores kværn og giver en merudgift til reparation, udskiftning og 

montørtimer (+transport) til jer. 

 
 
 
 

Udstyrsliste: (Kan leveres / tilkøbes efter aftale) 
 

• Køkkenservice. (til aftalt antal personer) 

• Køkkengrej – grydeskeer, paletter, piskeris, ostehøvl, skarpe knive, urteknive, kartoffelskræller, 
serveringsbestik mm. 

• Fade, skåle, tærtefade, ovnfaste fade, gryder, potter og pander mm. 

• Toaster, brødrister, håndmixer, stavblender, elkedel, køkkenvægt, forskellige kaffemaskiner (alm, puder 
eller kapsler) og andre elektriske køkken devises. 

• Brødkurve, bordskåner, thermokande, thekande, saftkander og karafler mm. 

• Duge, servietter. 

• Dyner og puder. (voksen/baby/junior) 

• Sengelinned alle størrelser. (tager hensyn til dreng eller pige – og hvis jeg kan - interesser) 

• Ekstra stole, foldemadrasser, fleksibel indretning af værelser – loftseng, køjeseng, dobbelt eller trekvart 

senge – skifte sofa i stuen ud med en sovesofa. 

• Hygiejneartikler: tandbørster, tandpasta, sæber, shampoo, børste /ham, hårtørrer, glattejern, cremer, 
bind, tamponer, toiletpapir, vådservietter (må IKKE kommes i toilettet) barbergrej mm.



 

• Udstyr til børn: Ekstra madrasser, høj stol med pude, puslepude, bleer, cremer, baby eller junior dyne, 
weekendseng og linned.Vi har også forskelligt legetøj, tegnesager, malebøger, brætspil og evt. 

spillekonsol – bare spørg. 

• Rengøringsartikler, støvsuger, moppe / spand, klude, skuresvampe eller hvad du / i plejer at bruge. 

• Opvasketabs, afspænding, flydende vaskemiddel, skyllemiddel og flydende opvaskemiddel, samt 
håndsæbe og håndsprit. 

• Vognen KAN leveres med mad og drikke til det første døgn – aftales lige inden levering 

• Der betales for bortkomne ting, ødelagte effekter eller knust service ved lejemålets afslutning. Vi går 
tjeklisten med de udlånte ting igennem sammen ved afhentning. Kan evt. indgå i den afsluttende 

opgørelse. 


