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 Lista kontrolna zdawanego obiektu

Dotyczy adresu zamieszkania :…………………………………………………………………

Najemca                   :…………………………………………………………………

Stworzona przez                      : Stichting Samen Onze Solidariteit

1. Pomieszczenia kuchenne i sanitarne (w tym płytki) oraz krany są oczyszczone z brudu, 

tłuszczu i kamienia;             ☐  

2. Każdy wbudowany sprzęt jest czysty i wolny od tłuszczu i działa dobrze;                           

                          ☐  

3. Odpływy z umywalki, zlewu, toalety itp. Są czyste;                                                             ☐  

4. Krany i inne urządzenia sanitarne, takie jak armatura prysznicowa, są obecne i działają ;                                                                                                                              

    ☐  
5. Naklejki i pozostałości kleju z drzwi, szafek itp. Zostały usunięte;                                           

    ☐  
6. Pojemniki na odpady należy pozostawić puste i czyste (w tym przepustka środowiskowa);                                           

    ☐  

7. Instrukcja obsługi, wąż napełniający, klucz napełniania i klucz odpowietrzający 

pozostawione przy centralnym ogrzewaniu,bojler;                                      ☐  

8. Wszelkie kratki wentylacji mechanicznej są czyste i sprawne;                                             ☐  

9. Miejsca takie jak :piwnica ,balkon lub szopa są czyste;                                                        ☐  

10. Wszystkie podłogi, w tym garaż i magazyn, są czyste;                                                       ☐  

11. Wszystkie sufity pozostają w oryginalnym stanie lub kolorze białym;                               ☐  

12. Nie ma uszkodzonych okien,drzwi, ścian, kanalizacji i kranów;                                        ☐ 
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13. Nie wywiercono żadnych otworów w płytkach ani tym podobnych;                                  ☐ 

14. Wszystkie włączniki i gniazda ścienne są nieuszkodzone, nielakierowane i w oryginalnym 

kolorze;                ☐

15. Powierzchnia podłogi jest gładka i bez pozostałości kleju;                           ☐  

16. Usunięto również odpady z wszelkich obiektów zewnętrznych.                                      ☐ 

17. Wszystkie klucze do drzwi wewnętrznych znajdują się w dziurkach od klucza;                ☐

18. Wszystkie klucze do drzwi zewnętrznych zostały przekazane;                                            ☐ 

O ile nie zostały przejęte przez kolejnego najemcę, należy usunąć następujące przedmioty i 
inne przedmioty :

19. Gwoździe, śruby i tym podobne są do ścian, podłóg i sufitów;                                           ☐ 

20. Dziury są profesjonalnie i starannie wypełnione i pomalowane na ten sam kolor;             ☐  

21.Wykładzina podłogowa, w tym parkiet, płytki, plandeka, podkład itp.                                ☐  

22. Tabliczki znamionowe, naklejki i kalkomanie. Uszkodzenia spowodowane przez to muszą 

zostać naprawione.                                                                                                                      ☐ 

Klucze

Poniżej znajdują się klucze, które są przekazywane właścicielowi / właścicielom po podpisaniu 
umowy.

 Opis       Nie dotyczy Ilość

____________________________________________________________________________ 

Wejściowe                                   ☐ 



Skrzynka pocztowa      ☐ 

___________________________________________________
Przechowalnia rowerów                     ☐ 

___________________________________________________
……………
___________________________________________________ 

Inny:

 Poniżej znajdują się przedmioty należące do wynajmowanej nieruchomości, które zostały 
przekazane wynajmującym.

Opis                              Nie dotyczy Liczba

______________________________________________________________________________

Karta na śmieci                       ☐ 

___________________________________________________
Sterowanie oknem ☐ 

___________________________________________________ 

Wąż do napełniania           ☐

(Pośrednie) wskazania licznika:     Gas                             Woda                         Prąd

                                                    …………… ……………….       ……………………

          ……………………

Jeśli wynajmujący i najemca ustalą, że wszystkie części wynajmowanego obiektu zostały 
dostarczone prawidłowo, wpłacony depozyt BORG (musi )zostać przekazany przez 
wynajmującego najemcy w ciągu 10 dni roboczych.

Miejsce i data:                ……………………………………………………………………..

Podpis                   Najemca Właściciel

………………………. …………………………….
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