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Vedr. tilbud på ejendomsservice til ejendommen:  

Langdraget 25-31  
2720 Vanløse 

Kontaktperson  

Nitin 

Tilbud udarbejdet af  

Nick Pedersen 

KBH Ejendomsservice A/S 

Islevdalvej 140 

2610 Rødovre 

Tlf. 70 500 900 

Email kontakt@kbhejendomsservice.dk 

14. maj 2019
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FANTASTISKE MEDARBEJDERE 
______________ 

På billedet ser du grunden til vores  
stabile vækst og grunden til, at kunderne, 

helt tilbage fra starten af  2003, stadig 
hænger ved. Uden dem, kunne vi ikke levere den 

service og standard, som 
vi ønsker.
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HISTORIEN BAG 
___________ 

KBH Ejendomsservice A/S startede  
under et andet navn tilbage i 2003.  

På det tidspunkt foregik transporten på  
en christianiacykel med kost, mopper,  

vand og gode ben. 

Mopper og klude blev vasket hjemme i den private vaskemaskine  
og lageret var cykelskuret i gården. Der blev annonceret i den  
lokale telefonbog og fastnettelefonen var på det tidspunkt alfa  

og omega. I dag 16 år senere er vi vokset til 26 fantastiske  
medarbejdere, 23 biler og 900 m2 kontor og lager, i Rødovre 
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Vi servicerer 238 faste kunder 
i København og omegn 

Vi vasker ca 35.500 opgange 
hvert år samt skifter 2400 
elpærer og batterier
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Pris for trappevask pr. måned eksklusiv moms                                                 1700.00 kr 

Trappevask  

Hver 2.uge: 

• 4 hovedtrapper fejes og vaskes. 

• Frie beboermåtter løftes. 
• Nedfejning af  spindelvæv. 
• Postkasser aftørres. 

Hver 4.uge: 

• Vindueskarme, vanger, gelænder og paneler 
nedfejes/aftørres på hovedtrapperne. 

Arbejdsmetoder: 

Trapperne fejes altid helt oppefra og ned med kost. Trappevaskeren fjerner det nedfejet skidt 
på hver etage, og lægger det i et specielt bælte tilhørende sin arbejdsuniform.  
Dette gør, at store mængder skidt og støv ikke lægger sig på balustrene m.v. 

Gulvet vaskes med fladmopper. Vi bruger 1 ren fladmoppe pr. etage, hvorefter de bliver sendt 
til kogevask. Sæbevand bliver doseret korrekt med doseringspumpe og der bruges kun 
miljøvenligt og professionelt sæbe lavet til formålet.
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Pris for vaskeri pr. måned eksklusiv moms                                                         225.00 kr.

Pris for tilsyn med varmecentral pr. måned eksklusiv moms                             400.00 kr. 

Vaskeri 

Hver 2.uge: 

• Gulvet fejes og vaskes. 

• Maskiner aftørres. 

• Vandrette flader aftørres. 

• Skraldepose udskiftes.

Tilsyn med varmecentral 

• Udslamning af  varmtvandsbeholder hver 2.uge. 

• Påfyldning af  vand efter behov. 

• Åbning og lukning for varme når bestyrelsen          

beder om det. 

• Ekstra udkørsel i forbindelse med manglende     

vand/varme på anlæg (hverdage mellem 

06.00-15.00) 
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Pris for diverse pr. måned eksklusiv moms                                                         325.00 kr.

Diverse 

• Fortov fejes og evt. ukrudt fjernes hver 2.uge. 
• Kældergange fejes 2 gange årligt. (april / 

oktober) 
• Vinduer på hovedtrapper poleres ind - og 

udvendigt 2 gange årligt.

Glatførebekæmpelse 

Rydning fortages jævnfør vedtægten udstedet af  
den lokale kommune. 

Al rydning og saltning foretages primært om 
natten og vil normalt være tilendebragt kl. 07.00 
såfremt det ikke sner de sidste 4 timer.  

Sner det inden for dette tidsrum, og efter at der 
er ryddet og/eller saltet tidligere, vil KBH 
Ejendomsservice A/S iværksætte efterfølgende 
rydning eller saltning. 

Force majeure: Ved lukning af  offentlige veje på 
grund af  kraftig snefald eller anden force majeure 
vil rydningen blive forsinket med samme tidsrum, 
som forhindringen varer. Der ryddes på ovenstående arealer 

i ca 1,5 meters bredde. 

Pris for glatførebekæmpelse + saltning pr. gang eksklusiv moms                    495.00 kr. 
(salt faktureres særskilt) 

Eller der kan vælges fast abonnement, hvis dette ønskes. 

Pris ved fast abonnement pr. år eksklusiv moms                                           15.000.00 kr. 
(Inklusiv salt)
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Andet 

Nedenstående er ydelser vi tilbyder alle vores kunder og som ikke koster ekstra. Beboerne er 
altid velkommen til at ringe eller skrive til os ved praktiske spørgsmål eller andet. Vi oplever 
især at ældre beboere er glade for, og benytter sig af  denne mulighed. 

• Dørpumper og låse smøres 
og justeres efter behov. 

• Lyskilder og batterier skiftes 
efter behov.  

• Udskiftning af  navneskilte på 
dørtableauer og postkasser 

• Aflæsning af  el, vand og 
varme efter behov. 

• Beboerkontakt hverdage 
mellem 07.00-16.00 ved 
praktiske spørgsmål m.m. 

• Døgnvagt ved tlf  og mail 365 
dage om året ved vandskader, 
knækket nøgler i låse, 
manglende strøm osv.

• Tilkald og kontakt med håndværkere 
samt indhentning af  tilbud. KBH 
Ejendomsservice A/S kan stille 
håndværkere til rådighed, hvis dette 
ønskes. KBH Ejendomsservice A/S 
samarbejder med en række gode og 
solide samarbejdspartnere som 
leverer sikkert og prisvenligt. 

• Tilsyn med ejendommens tilstand. 
Bemærker vores medarbejdere på 
ejendommen f.eks. defekte 
stikkontakter, smadrede ruder, løse 
nedløbsrør osv. tager de et billede og 
melder tilbage til kontoret, hvorefter vi 
gør bestyrelsen opmærksom på det

Generelt 

Personale 

• Alt personale bærer arbejdstøj med KBH Ejendomsservice A/S logo påtrykt og kan forstå 
og tale dansk. Ejendommen vil få tilknyttet en fast medarbejder til at varetage opgaverne  
på jeres ejendom. Ved ferie og sygdom vil en kvalificeret medarbejder overtage. 

• KBH Ejendomsservice A/S bruger ikke underleverandører af  nogen art. 

Inspektion og kontrol 

• Ejendommen vil 3-4 gange om året blive besøgt af  en inspektør, hvis opgave det er at 
kontrollere, at det daglige arbejde er udført tilfredsstillende. Kontrolskemaer vil derefter 
blive gennemgået med den ansvarlige medarbejder. 

• Vi udsender i december måned hvert år en tilfredshedsundersøgelse til bestyrelsen. 
Diverse svar på denne fra vores kunder kan ses på sidste side. 

Info til beboerne 

• Ved opstart på ejendommen bliver der hængt en seddel op med informationer om den faste 
dag for trappevask samt kontaktinformationer. 
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Vilkår 

Opsigelse 

• Nærværende aftale kan opsiges med 2 måneders varsel pr. den første i en måned. Ved 
misligehold kan aftalen opsiges med dags varsel fra begge parter. 

Helligdage 

• Falder den faste vaskedag på en helligdag bliver der ikke vasket trapper m.v. før ugen 
efter. Dette er inkluderet i prisen. Såfremt det ønskes, at trapperne vaskes alligevel, 
bedes dette meddeles pr. mail minimum 1 uge før. Der skal påberegnes et ekstra gebyr 
for denne ekstra ydelse. 

Forsikring 

• KBH Ejendomsservice A/S er lovpligtigt forsikret ved Codan erhverv. 
• Nøgler udleveret til ejendommen erstattes ved bortkomst - dog ikke udskiftning af  låse - 

og nøglesystemer. 

Økonomi 

• Arbejde udover det beskrevne i serviceaftalen faktureres med en timeløn på 400 kr. 
eksklusiv moms i hverdage.  

• Materialer som: lyskilder, navneskilte, batterier osv. faktureres særskilt. 
• Det samlet vederlag stiger med 3% pr. d. 01. januar hvert år.  

• Fakturaer sendes ud d. 20. i hver måned. Forfald netto 10 dage. 
• Alle priser oplyst er eksklusiv moms. 

Andet 

• KBH Ejendomsservice skal bede om 3 fulde sæt nøgler til ejendommen. Ved 
glatførebekæmpelse hvor der kræves nøgle, skal vi bede om en ekstra nøgle til eventuelle 
porte og døre.  

• Ved opstart på ejendommen skal der påberegnes op til 2 timer pr. opgang til 
genopretning af  trappens tilstand, så den lever op til den standard KBH Ejendomsservice 

SERVICEAFTALE: 

Dato:  

_____________________________
KBH Ejendomsservice A/S 
Islevdalvej 140, 2610 Rødovre 
CVR: 34454167 
V/ Nick Pedersen 

Dato:  

______________________________ 
Navn: 

Løbende fra:______________2019
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Referencer 

• Nedenstående er diverse svar fra vores årlige tilfredshedsundersøgelser:  

• Se flere svar på vores hjemmeside: https://kbhejendomsservice.dk/referencer/

R. Jepsen - Falkoner Alle 50 m.fl. 
”Vi er meget tilfredse med arbejdet på trapperne, vi har ikke og får ikke nogle 
klagepunkter. Vi er meget tilfredse med, at det er kontinuerligt, at vi ved, hvornår I 
kommer, og arbejdet bliver gjort tilfredsstillende. 

M. Madsen - Nordre Fasanvej 178-180 
”Jeg/vi har indtil videre en rigtig god oplevelse af  jer. Jeg har været ansvarlig for at have 
kontakt til vores rengøring de seneste 8 år, og jeg må indrømme, at jeg aldrig har været så 
tilfreds med et firma som med jer. 
Vores opgange er jo som du ved i ret dårlig stand men I får dem til at se acceptable ud. 
Jeg er rigtig glad for, at I får gården og området ved vores skrald til at se så pænt ud – bliv 
endelig ved, det er noget der bliver bemærket af  de fleste beboere.” 

A. Dynnes - Husumgade 49-51 m.fl. 
”Vi er generelt meget tilfredse med det arbejde I udfører omkring vores ejerforening. Især 
er det virkelig værdsat at I/du reagerer så hurtigt på vores henvendelser. Det er virkelig 
god service!” 

S. Knudtzon - Howitzvej 67-69 
”Vi er bestemt tilfredse med kvaliteten af  jeres arbejde - I har passet haven upåklageligt 
henover forår og sommeren - og vi synes I reagerer hurtigt på vores henvendelser - både 
bestyrelsens og beboernes - vedrørende ting der skal behandles, eller håndværkere der 
skal rekvireres.” 

P. Fastholm - N.J.Fjords Alle 9 
”I forhold til evaluering af  jeres arbejde er vi meget tilfredse jer :-) 
I leverer et fint stykke arbejde, lever op til vores aftaler og er altid meget søde og venlige, 
når man møder jer på trappen. Så ingen kritik herfra.” 

E. Bothmann - Ny Carlsberg Vej 9-11 m.fl. 
”Vi kan kun takke for god ejendomsservice. I handler altid hurtigt på vores henvendelser, 
vi har tillid til at opgaverne bliver gjort - og gjort godt! Det er et særsyn som vi er meget 
taknemmelige for.” 

T. Jensen - Degnemose Alle 14-16 
”Den generelle holdning er at vi er meget glade og tilfredse med Jeres arbejde. I svarer 
hurtigt per mail og løser diverse opgaver med kort varsel. Det er vi glade for. 
Det ligner også der er blevet saltet den anden dag, uden man skulle opfordre til det, det 
har jeg aldrig oplevet før! Vi håber på det gode sammenarbejde kan fortsætte i det nye 
år.” 



!7

Referencer 

S. Masri - E/F Lindegaarden 

“Vi er i foreningen generelt yderst tilfredse med jeres arbejde og service. 
Vi er især glade for den professionelle håndtering af  arbejdsopgaverne og den stabile 
service, vi får. Vi har desuden været særligt glade for jeres assistance til os i bestyrelsen i 
form af  anbefalinger af  håndværkere og ekstra tilbud, og så reagerer I lynhurtigt på vores 
forespørgsler. 
5 stjerner herfra!” 

F. Kidney - Gårdlauget Åstedet 

“På egne – og jeg tror på hele Gårdlaugets bestyrelses  – vegne, takker jeg for jeres 
upåklagelige samarbejde i den tid i har haft os på kundelisten. 
Vi der sidder i Gårdlauget har meget travlt i det daglige, så det er en lettelse at vide at 
gården er i gode hænder og at I er til at stole på. Vi er glade for kommunikationen via mails 
fungerer så godt, evt. med vedhæftet billeder af  defekter. Alt i alt er vi meget tilfredse!” 

A. Mårtensson - A/B Henrik Rungs Gade 5-7  

”Tak for din mail – fin gestus med personlig tilfredshedsundersøgelse. På vegne af  
bestyrelsen og beboerne i A/B Henrik R. Gade 5-7, er vi særdeles tilfredse med jeres 
arbejde. Beboerne har udtrykt en særlig positiv tilfredshed med jeres trappevask, som er 
et stort kvalitetsløft set i relation til vore tidligere ejendomsservice. Fra bestyrelsens side 
er vi ligeledes meget tilfredse med den positive kommunikation, herunder jeres 
fleksibilitet og imødekommenhed.” 

D. Jørgensen - E/F Bogøvej 
“Vi er absolut tilfredse med arbejdet! Der er stabil service, tingene bliver gjort som vi 
gerne vil have dem, og I responderer rigtig hurtigt på mails. Det er rigtig lækkert at I selv 
skifter pærer rundt omkring, uden at vi er nødt til at bede jer gøre det - bl.a. nåede jeg ikke 
at skrive til jer angående pæren i porten, før I allerede havde skiftet den.” 

J. Madsen - Dybbølsgade 11-13 
“Jeg har helt overordnet ros og positive kommentarer til Jeres service. Vi er på mange 
måder rigtig glade for at det hele mere eller mindre kører automatisk og at I er super 
hurtige til at besvare vores henvendelser. Jeg får heller ikke mange kommentarer (hvilket 
vi gjorde tidligere) omkring manglende trappevask etc. Det er jo et godt tegn i sig selv!” 

D. Hansen - Amagerfælledvej 15-17 

“Vi er generelt godt tilfredse med kvaliteten af  jeres arbejde og samarbejdet i øvrigt.  
Har vi særlige henvendelser, svarer I/du desuden altid meget hurtigt og udfører arbejdet 
som aftalt.”  

O. Hald - Smallegade 14 
“Jeg har spurgt mine to kolleger og kan kun sige at vi alle har været tilfredse med den 
service i har ydet.I har været meget samarbejdsmindede og hurtige til at rykke ud når der 
har været problemer.” 
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Referencer 

R. Glistrup - E/F Læssøesgade 19-25 m.fl. 

“Vi har været vældig tilfredse med jeres arbejde. Især jeres hurtige og imødekommende 
reaktioner, når der har været noget, er værdsat. Vi ser frem til at det gode samarbejde 
fortsætter. 

M. Ghalamkari - A/B Bøhmen 

“Vi er super tilfreds og det er dejligt at der løbende bliver fulgt op på vores forslag. Der 
har hellere ikke været nogle beboere anmærkninger.” 

A. Thorup - A/B Willedam  

”Jeg må sige at vi indtil videre er rigtig tilfredse med jeres service. Det er også virkelig 
dejligt at vi kan skrive til jer når som helst, og i svare hurtigt og grundigt tilbage. Vi har 
ingen indvendinger ift. kvaliteten..” 

A. Jørgensen - Mariendalsvej 28 
“Vi er meget tilfredse med jeres indsats.  
Ved jeres aller-første besøg fik vi en meget fin status-rapport fra jer med observationer 
omkring, hvad der burde fikses. I må meget gerne fortsætte med at underrette os, hvis I 
opdager noget, der trænger til en kærlig hånd.” 

M. Arnskov - Brigadevej 8-12 
“I gør et rigtig godt stykke arbejde jeg kan kun rose jer for jeres indsats. Det er på mange 
måder en lidt udfordret ejendom og der er mange ting vi skal tage fat i - derfor er det så 
dejligt at vide at vi på viceværtfronten har så effektiv en indsats. Tak for det” 

O. Ukpo - A/B Sæbyholm 
Vi er meget tilfredse med kvaliteten af  jeres arbejde.  
Jeg synes generelt i er hurtige til at tage hånd om de problemstillinger vi kommer til jer 
med.  
Mit indtryk og erfaring fra tidligere år, viser at i har et højt service niveau og retter hurtigt 
op hvis vi har problemer med kvaliteten i det udførte arbejde.  
I er også gode til at påtage jer de ekstra udfordringer/problemstillinger vi i 
andelsboligforeningen har haft hidtil som har krævet en hurtig handling. Alt i alt, er vi 
glade for vores samarbejde.”  

P. Meldgaard - Faksegade 22 m.fl. 
“Jeg er ovenud tilfreds med vores samarbejde. Jeres reaktionstid er altid kort og der er 
ikke en opgave I ikke kan udføre for os. Jeg skal nok give jer besked, hvis der er det 
mindste vi ikke er tilfredse med. Jeg håber det bliver lidt nemmere for jer efter vi har fået 
opgangene peppet op” 
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