Information, rengøring
Vores standardrengøring indeholder alt det der forventes af en normal rengøring.
Afhængig af jeres behov kan i herefter tilpasse rengøringen.
Få vinduer pudset ved ankomst og sengetøj vasket ved afrejse.
Det er blot at vælge..
I fald en grundig rengøring ønskes, kan dette også tilvælges.
Skulle I have spørgsmål så kontakt os endelig.
Vi ser frem til at gøre jeres feriebolig ren!
2Base Customer Service

Standardrengøring
Balkon
Gulv, vask
Gelænder, aftørring
Overflader, aftørring
Soveværelser
Gulv, vask
Overflader, aftørring
Badeværelser
Toilet, yderside, aftørring
Toilet, inderside, rengøring
Vask, aftørring
Bruser, aftørring
Badekar, aftørring
Skabe, yderside, aftørring
Bordplade, aftørring
Spejle, rengøring
Gulv, vask
Overflader, aftørring
Stue
Gulv, vask
Overflader, aftørring

Køkken
Gulv, vask
Bordplade, aftørring
Skabe, yderside, aftørring
Kogeplade, aftørring
Ovn, aftørring
Køleskab, tømmes og aftørring
Opvaskemaskine tømmes
Affaldsspande tømmes
Overflader, aftørring
Emhætte, aftørring
Gang
Gulv, vask
Skabe, yderside, aftørring
Overflader, aftørring
Ved ankomst efterlades el og vand på-slået, ved afrejse fra-slået.

Vindue og glas vask, add-on
Vinduer, yderside, vask (af sikkerhedsmæssige hensyn vil vinduer kun blive vasket på ydersiden i fald
rengøringspersonalet kan nå disse områder på en forsvarlig måde med begge ben placeret på gulvet
og uden at læne sig ud over vindueskarm eller balkongelænder.)
Vinduer, indvendig, vask
Balkondøre, vask
Balkonglas, vask

Vask af linned og håndklæder, add-on
Vask af linned
Opredning af senge (I fald ekstra linned forefindes)
Vask af håndklæder, viskestykker og sengetøj
Maksimum to maskinfulde vaskes. Ekstra maskinfulde faktureres separat. Al vask foregår i
vaskemaskinen som forefindes i ferieboligen og vaskemiddel skal forefindes.
Tørring foregår ligeledes i ferieboligen og tørrestativ skal forefindes.

Grundig rengøring af køkken, add-on
Skab, indvendig, aftørring
Skab, top, aftørring
Kogeplade, rengøres
Ovn, rengøres
Køleskab, rengøres,
Emhætte, rengøres
Keddel, rengøres
Affaldsspand, rengøres

Grundig rengøring af badeværelser, add-on
Vask, rengøres
Bruser, rengøres
Badekar, rengøres
Skab, indvendig, aftørring
Affaldsspand, rengøres

Grundig rengøring diverse, add-on
Diverse
Aircondition filter rengøres (Hvis muligt)
Soveværelser
Skabe, top, aftørring
Senge, under, rengøring
Stue
Tæpper, rystes
Loft, støv fjernes
Køkken
Skab, indvendig, aftørring
Skab, top, aftørring (hvis muligt)
Gang
Skab, indvendig, aftørring

