Ansvarsförbindelse
Egen installation av diskmaskin / tvättmaskin
Den här blanketten ska bara användas efter det att du har fått din förfrågan godkänd.
1. Skicka en förfrågan om att få installera diskmaskin / tvättmaskin till info@fortinova.se.
2. Om din förfrågan blir godkänd ska den här blanketten fyllas i och skickas in.
3. Nu kan du installera maskinen, på ett fackmannamässigt sätt av behörig hantverkare.
Du har fått Fortinovas godkännande att installera diskmaskin / tvättmaskin i din lägenhet, med de villkor
som presenteras här. Åtgärden beställs och bekostas av dig som hyresgäst.
Den dag du flyttar ut ska lägenheten vara återställd i ursprungligt skick. Det innebär till exempel att
anslutningar ska pluggas och eventuella borttagna köksskåp ska sättas tillbaka i original, innan du
lämnar lägenheten. Enda undantaget är om inflyttande hyresgäst vill ta över din installerade maskin
och ansvaret för den, se sidan 2 i detta dokument.
Arbetet måste utföras av behörig hantverkare, för att säkerställa att installationen sker fackmannamässigt. Alla kvitton ska sparas som bevis på vem som har gjort installationen.
Observera att om en vattenläcka uppstår på grund av din diskmaskin / tvättmaskin, eller anslutningarna
till densamma, är ansvaret ditt, även vid omfattande skador på fastighet. Hemförsäkringen täcker i
normalfallet endast installationer som är fackmannamässigt utförda.
Ansvarsförbindelsen ska skrivas under och mejlas till info@fortinova.se innan arbetet påbörjas.
Installationen avser
Diskmaskin
Tvättmaskin
Annat, nämligen:
Hyresgästens namn

Adress

Postnummer och ort

Lägenhetsnummer *

Objektsnummer *

* Lägenhetsnummer och objektsnummer hittar du på
din hyresavi, se till exempel fortinova.se, Mina sidor.

Ansvarsförbindelse
Jag intygar att installationen kommer att utföras på ett fackmannamässigt sätt av behörig hantverkare.
Jag har läst villkoren ovan och förstår att jag måste återställa lägenhetens skick innan jag flyttar ut,
såvida inte nästa hyresgäst vill ta över maskinen och ansvaret för den.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

1 (2)

Övertagande av
ansvarsförbindelse
Diskmaskin / tvättmaskin som har installerats på bekostnad och ansvar av utflyttande hyresgäst
Om du som inflyttande hyresgäst vill överta ansvaret för en diskmaskin och / eller tvättmaskin från
utflyttande hyresgäst ska ni båda signera den här ansvarsförbindelsen.
Förbindelsen innebär att du som inflyttande hyresgäst tar över ansvar och villkor som utflyttande
hyresgäst samtyckte till i samband med installationen. Du är ny ägare av aktuell maskin och du
ansvarar både för den och de kopplingar och ändringar som har gjorts i lägenheten samband med
installationen. Du ansvarar också för skador som kan uppstå på grund av installationen eller eftersatt underhåll.
Den dag du flyttar ut är det du som ska återställa lägenheten i ursprungligt skick, om inte nästa
hyresgäst i sin tur vill ta över ansvaret för maskinen.
Observera att kvitton för såväl inköp av maskin som utfört arbete ska följa med vid övertagandet.
Kopia på underskriven ansvarsförbindelse mejlas till Fortinova på info@fortinova.se.
Ansvarsförbindelse avser
Diskmaskin
Tvättmaskin
Annat, nämligen:
Personuppgifter, inflyttande hyresgäst		

Personuppgifter, utflyttande hyresgäst

Namn

Namn

Adress

Ny adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Lägenhetsnummer *

Telefonnummer

Objektsnummer *

E-postadress

* Lägenhetsnummer och objektsnummer hittar du på
din hyresavi, se till exempel fortinova. se, Mina sidor.

Ansvarsförbindelse
Vi är överens om att inflyttande hyresgäst tar över ansvaret för installerade maskiner.
Utflyttande hyresgäst intygar att installationen är utförd på ett fackmannamässigt sätt
av behörig hantverkare. Inflyttande hyresgäst har läst villkoren ovan och förstår att ansvaret
innefattar återställande av lägenhetens skick.

Ort och datum

Underskrift, inflyttande hyresgäst

Namnförtydligande

		

				

Underskrift, utflyttande hyresgäst

Namnförtydligande

		

2 (2)

