
 
Husejerforeningen Humleby 
Jerichausgade 30  
1777 København V 
Att. Christoffer Jensen 

                      København d. 19. april 2017 
 
 
Vedr. Afrensning af Graffiti, voksbehandling og serviceaftale. 
 
Ifølge aftale fremsender vi hermed et uforpligtende tilbud på afrensning af graffiti, 
voksbehandling og service aftale for husejerforeningen Humleby 1777 København V. 
 
Opgavens Omfang:  
 

● Afrensning af nuværende graffiti i op til 2,5 meters højde (på følgende adresser: 
Vesterfælledvej, Carstensgade, Küchlersgade, Jerchausgade samt Ny Carlsberg 
Vej. 

 
Pris for ovenstående arbejde kr. 6.560,- 
 
Voksbehandling: 
 
Denne behandling beskytter mod graffiti i op til 3 år. Den efterlader ingen skjolder og har 
en meget lav glans grad. Hermed kan en mildere og nemmere afrensningsmetode 
benyttes til at rengøre facaderne fremover. 
 

● Voksbehandling af facadevægge på i op til 2,5 meters højde (på adresser markeret 
med Gul på vedhæfter oversigtskort) 
 

Pris for ovenstående arbejde kr. 14.880,- pr. gang 
*se vedhæftede datablad 
 
  
 
Serviceaftale:  
 
Denne aftale indebærer at en servicevogn kommer forbi ejendommen en gang ugentligt og 
afrenser hvad der måtte være af graffiti og tusch, samt genbehandler med voks. 
 

● Service aftale af facader i op til 2,5 meters højde (på adresser markeret med Gul og 
Rød på vedhæfter oversigtskort) 
 

Pris for ovenstående arbejde kr. 580,- pr. måned 
Voksbehandling er en forudsætning for indgåelse af serviceaftale 
 



 
 
 
 
 
Generelle betingelser: 
 

● Alle priser er ex. moms 
● Der gives ikke garanti for puds/fuger samt evt. skygger efter afrensning 
● Der gives ikke garanti for de voksbehandlede vægge hvis disse bliver tagget med 

sprittusch eller syre. 
● Der skal genbehandles med voks efter 3 år. 
● Der voksbehandles i op til 2,5 meters højde 
● Vinduespolering er ikke inkluderet i prisen 
● Der afrenses ikke i private haver samt på hegn/plankeværk og døre samt el skabe 

og containere 
● Betalingsbetingelser – 30 dage fra fakturadato 
● Prisregulering foretages årligt i maj måned første gang 2018 
● Kontrakten er bindende i 12 måneder herefter er opsigelse varslet 3 måneder fra 

begge parters side, dog tidligst fra udgangen af kommende måned. 
 
Tilbuddet er gældende 3 måneder fra d.d. Skulle det give anledning til yderligere 
spørgsmål står vi gerne til rådighed. 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Kim Moesgaard Hansen 
Daglig leder 
 
RengøringsAgenterne ApS. 
Fuglebækvej 1 d. st. 
2770 Kastrup 
Tlf. 70 10 75 76 
www.ren-agenterne.dk 

http://www.ren-agenterne.dk/

