VEDLIGEHOLDELSESAFTALE
Med en vedligeholdelsesaftale er I sikret en løbende og effektiv vedligeholdelse af jeres ejendom.
Vedligeholdelsesaftalen bygger videre på vores vedligeholdelsesplaner og giver adgang til løbende rådgivning og til
vores onlinesystem MinEjendom.

MINLEJLIGHED.COM
VEDLIGEHOLDELSESAFTALE
Med en Vedligeholdelsesaftale fra SCHØDT er I sikret en velvedligeholdt ejendom med udgangspunkt i løbende byggeteknisk
gennemgang. En Vedligeholdelsesaftale skaber en struktureret og effektiv vedligeholdelse.
Vedligeholdelsesaftalen tilbydes i kombination og forlængelse af vores vedligeholdelsesplaner og forudsætter derfor, at der i
forvejen er udarbejdet en vedligeholdelsesplan, der højst er to år gammel. Derudover skal der også kunne fremvises gyldig
energimærkning for ejendommen. SCHØDT kan opfylde begge disse betingelser for jer, enten individuelt eller samlet.
HVAD INDEHOLDER EN VEDLIGEHOLDELSESAFTALE?
Vedligeholdelsesaftalen indeholder en række elementer, der sikrer en løbende og professionel vedligeholdelse af jeres ejendom.
Med en Vedligeholdelsesaftale får I årligt en gennemgang af jeres bygning, herunder:
• Opstilling af prioriterede vedligeholdelsesarbejder på ejendommen
• Opsætning af budgetter, så generalforsamlingen enkelt og overskueligt kan beslutte vedligeholdelsesarbejdet
• Løbende adgang til professionel sparring, hvis der skulle opstå akutte problemer på ejendommen
• Adgang til MinEjendom - SCHØDT’s onlinesystem www.minejendom.dk

HVILKE FORDELE GIVER EN VEDLIGEHOLDELSESAFTALE?
Vedligeholdelsesaftalen giver en række store fordele og passer til alle kunder, der ønsker sikkerhed ved professionel rådgivning
til løbende at forestå arbejdet med bygningsvedligehold. Samtidig er I sikret en løbende adgang til kompetent byggerådgivning i
tilfælde af akutte skader. Vedligeholdelsesaftalen giver desuden adgang til MinEjendom, hvor jeres ejendomsdata kan
opkobles, så alt med hensyn til ejendommen, for eksempel vedligeholdelsesplaner, stamdata, budgetter, tilbud, byggesager,
diverse korrespondance m.m. altid er tilgængelig online. Alle data om ejendommen bliver lagret sikkert i portalen, hvor uvurderlig
viden og korrespondance dermed sikres uanset eventuel udskiftning af bestyrelsesmedlemmer.
Læs mere på www.vedligeholdelsesplan.dk, hvor I også kan modtage gratis og uforpligtigende tilbud på både Vedligeholdelsesplan og Energimærkning.
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