
 
 

Profesjonelt renhold til en fornuftig pris! 
www.rpov.no  

Vi har avdeling i 
SARPSBORG OG OSLO 

 

FAGFOLK TIL TJENESTE 

VISNING/FLYTTEVASK 

http://www.rpov.no/


 PRISLISTE 
Prisen på visning- og flyttevask 
beregnes ut ifra boligens bruttoareal. 
Bruk utregningsformel for prisberegning på  
din leilighet/bolig. 

            
             Priser Visning- og Flyttevask 

- Mindre enn 60 kvm, Kr 70,- pr kvm* 
- 60 til 150 kvm, Kr 60,- pr kvm* 
- Større enn 150 kvm, Kr 50,- pr kvm* 

 
*Våre priser pr kvm er inkludert MVA 

  

 
UTREGNINGSFORMEL 
Her kan du selv regne ut prisen for visning- og 
flyttevask for din leilighet eller bolig: 
 
 
Antall kvm _________ x Kr _________ (se lista over) 
 
 
= Totalt å betale Kr _________,- INKL. MVA  
( Se mer informasjon om eventuelle tillegg for rengjøring av 
kjøleskap, komfyr og kjøkkenvifte på neste side) 



VISNING- OG FLYTTEVASK 
Vi tilbyr profesjonelt renhold, og her spesifiserer 
vi hva som inngår i visning- og flyttevask fra oss 

 
 
 
 

- Rengjøring (tør/fuktig-mopping) av alle tak og vegger 
- Rengjøring av alle gulv 
- Rengjøring av alle vinduer utvendig og innvendig 
- Rengjøring av ventiler 
- Rengjøring av alle lamper/armaturer 
- Rengjøring av wc/bad/dusj/under badekar 
- Rengjøring av kjøkkeninnredning innvendig og utvendig 
- Rengjøring av kott og boder 
- Rengjøring av garderobeskap utvendig og innvendig 
- Ny(e) Toalettbørste(r) 
- Rapport på utført renhold inkl. dokumentasjon på benyttet 

godkjent renholdsbedrift 
- Alt av eco og proft rengjøringsmidler og utstyr inkludert, 

med unntak av tillegg/spesial renhold der dette 
kreves/avtales. 

- Kontantfaktura/Kvittering 
Tillegg: 

- Kjøleskap, Komfyr og kjøkkenvifte  Kr 1500,- inkl. mva 
- Teppe- og møbbelrens fra kr 30,- pr kvm (eks. mva) 
- Transport/Km/Bom- og rushtidsavgift tilkommer frem til 

kundens adresse. (Spesifiseres i rapport og på kvittering). 
 

Andre tillegg som kan tilkomme: 
- Røking innendørs (krever befaring/bilder) 
- Koblede vinduer 
- Avløpsrengjøring 
- Husdyr / Vegg til vegg tepper 

Betalingsalternativ Privatkunder: 
Vipps eller Kort betaling etter endt utført oppdrag/befaring. 

Faktura (forskudd) eller mot positiv kredittsjekk. 



 Hvorfor velge  
RenholdsPartner Oslo og Viken 

 
 

Vi i RenholdsPartner Oslo og Viken 
 har spesialisert oss på å levere  
moderne, kostnadseffektivt og 

 rett renhold for å sikre rett  
vedlikehold av eiendom, inventar  

og øvrige verdier. 

Fornøyd- og kvalitetsgaranti: 

Vi har Kvalitetsgaranti på all flyttevask vi utfører – du skal 
være fornøyd, og det skal være rengjort som avtalt. Det betyr 
at du innen 48 timer har mulighet for å varsle via telefon eller 
e-post om eventuelle mangler ved flyttevasken. 

Vi en godkjent renholdsbedrift med avdeling i Sarpsborg og i 
Oslo. Vårt fokus er at våre renholdere og våre kunder skal ha 
det bra. Vi sørger for en trygghet med fokus på HMS,  og god 
kompetanse.  Vi har en god blanding fagfolk (fagarbeidere i 
renhold – renholdsoperatør) og personer med mange års 
erfaring. Dette sikrer at våre kunder til en hver tid er i trygge 
hender hvor vi tilbyr kvalitet med faglig kompetanse. 
 
 

Godkjent renholdsbedrift 



FOKUS PÅ MILJØ 
Vi har et bevist fokus på ECO Renhold. Vi tar 
et bevist ansvar for miljøet og er beviste på 
og bruke leverandører som er det samme. 

 
HVA KAN DU SOM KUNDE FORVENTE AV OSS? 

 
GOD SERVICE TIL EN FORNUFTIG PRIS MED 
 HØY KVALITET OG EN POSITIV HOLDNING 

 
VÆR TRYGG NÅR DERE VELGER OSS SOM RENHOLDSPARTNER 

 
 
 
 
 
 

GODKJENT RENHOLDSBEDRIFT 
SKRIFTLIG AVTALER OG KONTRAKTER 
MVA – REGISTRERT 
GOD PERSONLIG SERVICE 
100% FORNØYD GARANTI 
KONKURRANSEDYKTIG PÅ PRIS 

 

KONTAKT OSS 
Tak kontakt med oss for en hyggelig og uforpliktende prat. Husk gode 
tilbud varer ikke evig! 
 
 
 

 
 (+47) 900 31 888 flyttevask@rpov.no  www.rpov.no 

FØLG OSS GJERNE PÅ 

mailto:flyttevask@rpov.no
http://www.rpov.no/

