Installation af hvidevarer og lignende tekniske installationer
Du har ret til at installere køleskab, vaskemaskine, opvaskemaskine, tørretumbler og lignende tekniske
installationer i dit lejemål, når visse betingelser er opfyldt. Ønsker du at installere noget, som ikke er nævnt på
denne blanket, så skriv til bolig@aabnet.dk eller adressen nederst på siden, og du vil bliver kontaktet.
De eneste installationer, som du ikke behøver at anmelde, er installation af køle- / fryseskab og komfur.
Din ret til installationer er beskrevet i Bygge- og Boligstyrelsens lovbekendtgørelse nr. 1392 af 18. december
2000. ”Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger”, kapitel 8, § 35.
For alle installationer gælder det, at de skal tilsluttes en lovlig installation. Hvis der mangler en lovlig installation
(el-kontakt, aftræksrør eller vandhane) til hvidevaren, så skal beboeren selv betale udgiften til at få disse
etableret af en autoriseret installatør, før beboeren må opsætte hvidevaren. Beboeren skal altid sende kopi af
fakturaer for udført arbejde af autoriseret installatør indtil Langelandsgade sammen med denne
anmeldelsesblanket.
Når du har installeret en teknisk installation i din lejlighed, skal du huske at informere AABs administration om
det. Udfyld nedenstående blanket, og send den i en kuvert (se adresse nederst på blanketten):

Oplysningsblanket - installation af opvaskemaskine/vaskemaskine/tørretumbler
Jeg har fået installeret opvaskemaskine __________
Jeg har fået installeret vaskemaskine ___________
(Specielt for opvaskemaskine og vaskemaskine) Der er placeret drypbakke og ved slangetilslutning er
der indkøbt aqua – stop, spørg hvidevareforhandleren _________
Jeg har installeret tørretumbler (Advarsel: Brug aldrig ventil eller aftrækskanal som aftræk fra
tørretumbler) ______________
Installationen er sket til bestående installation(strømudtag på el og aftapningsventil på VVS) _________
Installationen er ny (faktura fra autoriseret installatør vedlægges) __________

Hvis der bliver foretaget kontrol af ovennævnte, vil du blive orienteret skriftligt.
Navn
Adresse
Lejlighedsnummer
Send blanketten til AAB, Langelandsgade 50, 8000 Århus C.
Denne blanket vil blive arkiveret i din lejlighedsmappe.

