Detaljert arbeidsbeskrivelse av husvask tjenester

Kjære kunden!
Vårt mål er å tilpasse våre tjenester til ditt behov så godt som mulig. Dette
skjemaet her er et middel til å oppnå dette målet. Derfor ber vi deg om å fylle
oppdragsskjemaet ut med all informasjon du syns er viktig for oppdragets utførelse.
Med god informasjon i forkant kan vi garantere at du blir fornøyd med jobben.
Takket være tida brukt nå på å informere om alt her, sparer vi tid og unngår unødvendige misforståelser, slik at vasken vi utfører blir av høyeste kvalitet.
Det er ikke nødvendig med å fylle ut alle felt, men det er viktig at du formidler
alt det som må sies før vi kommer. Vi håper spørsmålene vi har forberedt for
dere vil hjelpe dere finne ut det som er viktigst.
Takk for din forståelse! Vi ser frem til et godt samarbeid og ønsker deg velkommen som kunde.

1. Kundens kontaktinformasjon:
Fornavn og navn:
Fakturaadresse:
Oppdragsadresse:
E-postadresse:
Kontakttelefon:
Nøkkel:
Sikkerhetssystem:
Veibeskrivelse (hvis spesiell ankomst):
Parkering (vi setter pris på parkeringsplass nærmest som mulig):

Hvordan fikk du vite om oss?
Grønt Renholds nettside,
Gulesider.no,
Anbefaling fra venner - Hvem anbefalte oss?
Annet

Alt av vaskemidler og utstyr leveres av:
Grønt Renhold
Kunden

Tjeneste:
regelmessig vask
engangsvask etter beskrivelse
hovedvask
vindusvask

Avtalen er basert på:
fast omfang
timebasis

2. Generell beskrivelse av boligen:
Bolig:
Leilighet i blokk
Rekkehus
Enebolig
Primærrom:

										

kvm

Vaskeareal:												

kvm

Rom som skal vaskes:
I underetasje
I 1. etasje
I 2. etasje
I 3. etasje

Golv (kan velges flere):
Fliser
Ubehandla tre
Lakkert tre/panel
Oljebehandla tre/panel
Laminat panel
Andre:

Detaljert beskrivelse av lokalet:
FREKVENS:

3. Felles vaskeomfang for alle rom:
Støvsuging og fuktmopping av golv
Tørrmopping av golv i stedet for støvsuging
Vask av oljede golv med oljeimpregnerte engangsmopper
Vask av vinduskarmer
Dørvask - dørkarmer, selve døra, dørhåndtak
Fjerning av flekker fra vegger
Støvtørking av alle flater og hyller (til 1.8m)
Avtørking av stikkontakter og lysbrytere
Fjerning av fingermerker fra glassdører
Støvtørking av golvlister
Andre oppgaver:

4. Romtype og frekvens:
1 = Hver gang
2 = Hver annen gang

3 = Hver tredje gang
4 = Etter behov

1

Stue/soverom/ganger
Avtørking av sofaer ytterlig og under puter
Fjerning av flekker fra bord, skap, hyller, o.l. til 1,8 meters høyde
Støvtørking av pyntegjenstander, f.eks. bilder, lampe, o.l.
Skift av sengetøy. Antall senger: ………
Risting av tepper ute
Andre:

Kjøkken/spisestue
Vask av skapfronter på både over- og underskap
Vask av stoler og bord
Vask av vegger under overskap. Vask av benker og komfyrtopp
Vask inni komfyr
Vask av avtrekksvifte utenpå
Tømming av søppelbøtter, skift av poser ved behov
Vask inni søppelskap
Andre:

Bad/toalett
Vask av servant
Vask av do
Vask av dusjkabinett (skrubbing av fliser og vask av glassvegger)
Vask av badekar
Fjerning av flekker fra dører, vegger og skap
Polering av speil og kraner
Tømming av søppelbøtter
Andre:

Trapperom
Arbeidsomfang:

Vaskerom
Arbeidsomfang:

Bod
Arbeidsomfang:

Stryking
Pr stk:
Pr tid:

2

3

4

5. Andre informasjon angående oppdrag:
Foretrukne ukedager:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

Frekvens:
Hver uke
Hver annen uke
Hver tredje uke
Hver fjerde uke
Etter behov
Andre:

Foretrukne klokkeslett / tidsrom: kl		

:		

/ kl		

:		

Grønt Renhold må få informasjon om flater, gjenstander, innredninger eller utstyr som krever spesiell behandling.
Legg gjerne frem bruksanvisning. Spesialmidler må kunden holde selv. Selv om vi er forsiktige; gjenstander som
er emosjonelt og /eller fysisk uerstattelige bes fjernet før vårt besøk. Vi setter pris på at hjemmet er sikret
forsvarlig, at f.eks. løse ledninger, dårlig oppheng med mer er utbedret.

