Standardbetingelser, priser, nyttig info

Betaling: KONTANT mod kvittering, MobilePay til 43819 efter opgaven samme dag
eller bankoverførsel forudbetalt til konto 9343-3244 065 287.

Møbler, indbo
1. Store skabe, sofaer, borde skal være adskilt med mindre andet er aftalt (vi adskiller/samler mod merpris)
2. Diverse el, TV, radio, hårde hvidevarer skal være afmonteret

3. Ved skader på elektronik. Vi henviser til egen indboforsikring med mindre der er tydlige skader på effekter.
Hvis TV ikke er opbevaret i oprindelig emballage dækker forsikring ikke (der henvises til egen indboforsikring)
4. Dyre/skrøbelige genstande/møbler bedes være forsvarligt emballeret (vi emballerer forsvarligt mod
merpris- med mindre andet er aftalt)

5. Møbler/genstande der håndteres helt/delvist af kunden selv omfattes ikke af forsikring
6. Særlige skrøbelige dyre møbler/genstande bedes oplyst inden opgaven

7. Møbleringsgrad. Let / normalt / tæt bedes oplyst inden opgaven (send gerne fotos af bolig)
8. Særlige tunge møbler bedes oplyst inden opgaven (80 kg+ møbler ved etager tillægges kr. 200 pr. etage)
9. Møbler der ikke kan være i evt. elevator bedes oplyst

Kasser

10. Hvis egne kasser anvendes bedes de være mulige at stable (slidte, gamle kasser som vælter er ikke vores
ansvar)
11. Fordeling af markerede kasser i rum og evt. ekstra etage til merpris.

12. Ved etager: Max 20 kg pr. kasse / Ikke-etager: Max 30 kg pr. kasse
Ca. antal kasser bedes oplyst (incl. evt. levering kasser fra os)
13. Evt. levering/afhentning kasser sker kun ad eén omgang. Ekstra levering/afhentning tillægges gebyr på kr.
300

14. Alt hvad der er muligt at nedpakke i kasser bedes nedpakket (gerne tøj i sække)
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Diverse
15. Adgangsforhold ? Parkeringsforhold ? Antal m. til indgang bedes oplyst

16. Sårbart/skrøbeligt gulv bedes afdækket så skader herpå undgås. Vi afdækker delvist med måtter mod
merpris
17. Haveinventar krukker, grill, planter bedes oplyst

18. Kælder, loftsrum, skur, garage o.lign bedes oplyst
19. Påstand om skade bedes oplyst til os samme dag, umiddelbart efter opgaven
20. Ved væsentlig afvigelse af det aftalte forbeholder vi os retten til at udføre opgaven på timepris

21. Betingelser for opbevaring: Der henvises til gældende praksis på området. Kundens indboforsikring
gælder
22. Altid skriftelig bekræftelse af pris/opgave på mail

23. SMS/mail reminder fra os ca. 1 uge før opgaven, men send gerne sms/mail til os 1 uge før opgaven
24. Ved evt. aflysning fra 2 uger før opgaven afregnes 15% af opgavens pris (vi aflyser ALDRIG selv)
25. Betingelser accepteres, hvis der ikke er bemærkninger fra kunde senest 1 døgn efter fremsendelse af
bekræftelse på mail

*Ved flytning på tid: Se venligst bort fra pkt. 7, 14, 20
**Se venligst bort fra nogle punkter, hvis andet er aftalt ved besigtigelse. Dette fremgår i så fald i
bekræftelsen på mail
***Udfyld meget gerne ”Flytteskema” via hjemmesiden
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