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Der ansøges hermed om tilladelse til at opsætte følgende hårde hvidevarer  

 Fabrikat & Type Hvidevaren inkl. installationen 
overdrages til afdelingen efter 
VAB’s godkendelse 

Lejer kan medtage 
hvidevaren ved fraflytning 
og installationen kan/skal 
retableres 

Komfur    
Emhætte    
Køleskab    
Opvaskemaskine     
Vaskemaskine  
Tørretumbler  
 

Angivelse af placering af ansøgte hårde hvidevarer: 

Bryggers 
 

Køkken Badeværelse Udhus 

 
Angivelse af navn på autoriseret installatør som skal forestå montering af hårde hvidevare: 

Navn: 
 

Navn: 
 

 
Følgende betingelser skal være overholdt for at der kan gives tilladelse til installering af ovennævnte hårde hvidevare, i henhold til 
installationsretten (regler om råderet af 7. juli 2005). 

1. Installationen foretages af autoriseret installatør (kopi af faktura fremsendes senest 14 dage efter  udførelse til VAB) 
2. Installering udføres håndværksmæssigt korrekt. 
3. Alle omkostninger til installering af lejer, dog afdelingens udgift til vedligeholdelse, hvis hvidevarer er overdraget.  
4. Installering retableres ved fraflytning, såfremt ny lejer eller afdelingen ikke ønsker at overtage ændringen. 
5. Ved montering af vaskemaskine/tørretumbler i badeværelse skal der holdes en afstand til bruser på min. 120 cm. 

(se principskitse på bagsiden). 

6. Ved montering af emhætte skal aftræk føres igennem loft og afsluttes med taghætte. 
7. Ved montering af tørretumbler skal aftræk føres gennem mur og afsluttes med aftræk 15-20 cm ud fra mur eller over tag 

og afsluttes med taghætte som eksisterende eller tørretumbler er en kondenstørrer.  Eksisterende aftræk i lofter må ikke 
benyttes. 

8. Ved montering af opvaskemaskine/vaskemaskine i køkken skal der monteres kondens-/spildbakke og water block. 
9. Ved montering af opvaskemaskine/vaskemaskine i køkken skal skabselement retableres ved fraflytning for lejer regning. 
10. Såfremt VAB ikke har modtaget dokumentation på anvendelse af autoriserede installatører inden 2 mdr. bortfalder 

godkendelsen. 
 
Ansøgers underskrift: 

Dato: Underskrift 
 

 
VAB´s godkendelse til at udføre arbejdet: 

Dato: Underskrift 
 

 
Lejers underskrift for at arbejdet er udført i henhold til ovenstående betingelser: 

Dato: Underskrift 
 

 
Tilladelsen gives hermed af VAB efter forevisning af regninger fra autoriserede håndværkere: 

Dato: Underskrift 
 

 

 

Ansøgning  

Installationsretten 

Navn og adresse: Lejemålsnr: 

 

Dato: 

 



 
 
 
 

 
 

 


