Informasjon ved utflytting
Enhet som skal fraflyttes:
Dato for utflytting:
Personalia:
Takk for nå!
Vi håper du har trivdes i studentboligen din. Nedenfor finner du informasjon om hva du må huske på
når du skal flytte ut.

Levering av nøkler
Alle nøkler og nøkkelkort skal leveres til SSNs servicekontor på din campus innen kl. 09:00 siste
kontraktsdag. Dersom din siste kontraktsdag faller på en helg, helligdag, feriedag eller utenfor våre
åpningstider, kan du benytte deg av våre dropboxer. Alt som leveres i disse, må legges i konvolutt
påført ditt navn. Du finner oversikt over våre dropbox-løsninger på ssn.no. Dersom nøkler ikke er
levert innen fristen vil du bli fakturert for de ekstra kostnader dette medfører.

Utflytting og rydding/vask av bolig:
Før du flytter ut må du melde inn eventuelle feil og mangler i boligen. Dette gjør du ved å logge inn
på Min side» på https://www.ssn.no/min-side/.

Rydde
Sørg for å ta med alle dine eiendeler. Alt som ikke var i boligen din da du flyttet inn skal være fjernet
ved utflytting (gjelder også din del av fellesarealet om du deler kjøkken og/eller bad med andre).
Bad: Fjern dine ting, inkludert tomme flasker, såperester o.l.
Kjøkken/oppholdsrom: Tøm alle skap, også eventuelle skap utenfor hybelen, samt kjøleskap og
fryser. Fryser avrimes. Dra frem alle møbler/løse hvitevarer og fjern støv og smuss, samt støvsug
madrass/seng. Dersom du deler kjøkken med andre; ta med deg dine eiendeler. Husk også å tømme
søppel.
Dersom du har balkong/terrasse/uteområde skal disse også ryddes og kostes ved behov. Ta med deg
alt som er ditt i din bod/fellesboden, boden kostes/støvsuges.
Det vises for øvrig til leiekontraktens § 16 «Fraflytting» pkt. 1:
Når leietiden er utløpt skal leietaker levere boligen med tilbehør, og eventuelt tilhørende bod, tilbake
til utleier i samme stand som da den ble overtatt, bortsett fra forringelse som følger av elde og
alminnelig slitasje og de mangler utleier selv plikter å utbedre.

Vaske
Gjennomfør hovedrengjøring av hybelen - se utsjekkslisten for spesifikasjoner. Før du flytter er det
viktig at du vasker dusjforheng og beskyttelsesmadrass/kappelaken/madrasstrekk:




Dusjforheng vaskes på 40 grader.
Beskyttelsesmadrass/kappelaken/madrasstrekk vaskes på 60 grader.

Dersom ikke alle punkter over er utført vil du bli fakturert for merarbeid tilknyttet din enhet.

Strømabonnement?
Studentsamskipnaden leser av strømmen der det er egne strømmålere. Husk at du er ansvarlig for
ditt strømabonnement frem til siste dag i kontrakten selv om du flytter ut på et tidligere tidspunkt.
Spørsmål? Dersom du har spørsmål i forbindelse med utflytting, kontakt oss på bolig@ssn.no

Med vennlig hilsen
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
Studenttjenester
Telefon: 31 00 90 00
E-post: bolig@ssn.no

