FLYTTEGUIDE
Der er mange praktiske overvejelser, man bør foretage sig, når man er midt
i en flytteproces. Vi har derfor udarbejdet en flytteguide, så I kan få de bedste
forudsætninger for jeres flytning og dermed spare en tid, besvær og penge.
Gode råd til inden flytningen

Tjek den nye og gamle lejekontrakt

At flytte til nye lokaler er mere end blot at bestille
et flyttefirma. Lokalerne skal nemlig ikke blot
passe til jeres forretning, men også ende med at
være en god og produktiv arbejdsplads. Det stiller
naturligvis en række krav til processen.

Når I skal flytte, er det vigtigt at være i god dialog
med jeres udlejer. I indgår nemlig en række
forpligtelser over for hinanden, som er opført
i lejekontrakten.

For at gøre jeres flytning nem og overskuelig,
har vi udarbejdet en tjekliste, som I løbende kan
krydse af. I kan på den måde komme meget
besvær i forkøbet.
Vi har et samarbejde med flere gode partnere,
der er klar til at hjælpe jer en række relevante
serviceydelser for jeres flytning. Se nedenfor.

Det er vigtigt, at I er helt klar på, hvad I har
indgået, og hvordan I kan forvente at overtage
lejemålet – herunder hvilken stand lejemålet er i,
og om I skal stå for renovering.
Det er også vigtigt at tjekke op på, hvad udlejeren
af det nuværende lejemål forventer og kan gøre
krav på ved fraflytningen – så husk at tjekke den
gamle lejekontrakt.

Bestil de serviceydelser I har behov for
– så er I sikret en god flytning
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Ring og bestil en serviceydelse

99 Flytteservice

99 Telefoni

99 Rådgivning ved lejekontrakt

99 Telefonpasning

99 Indbrudssikring

99 Internet til butikker

99 Internet

99 Rengøring

99 Møblering

99 Kunst

99 Indretning

99 Hjertestartere

99 Butiksindretning

99 Printløsninger

99 Frokostordning

99 Godt indeklima

99 Lejerådgivning

99 Solafskærmning

99 Håndværkerhjælp

99 Støjdæmpning

99 Skiltning

99 El
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FLYTTEGUIDE | TJEKLISTE
1. Læg et budget
Udform et budget, en tidsplan og
hvem der har ansvar for flytningen.
Skeln mellem flytteomkostninger
og faste omkostninger.
Estimér tab af salg og produktion
under flytningen.
Udarbejd en omkostningsplan med
realistiske tal.

3. Planlæg jeres flytning (1-2 uger før)
Overvej om det er smart at skifte el-selskab,
hvis jeres behov ændrer sig.
Få et tilbud på et anbefalet el-selskab
Husk, at jeres medarbejderne skal aflevere
deres nøgle til det gamle lejemål.
Få bekræftet tidligere aftaler med flyttefirma,
håndværkere og malere. Aflæs jeres elmåler,
og angiv flytningen til jeres leverandør.
Stiller det nye lejemål krav til indeklimaet?
Få et tilbud fra et hurtigt regøringsfirma

2. Planlæg jeres flytning (1-3 måneder før)
Bestil visitkort med jeres nye adresse.

Husk at bestille nøgler til alle medarbejdere.
Husk at bestille en ny postkasse.

Opdatér jeres virksomhedsadresse på Virk.dk.
Hust at bestille flyttemænd i god tid.
Få et tilbud fra et godt flyttefirma
Informér medarbejdere, kunder
og samarbejdspartnere.
Jeres nye lokale kan kræve en ny indretning.
Få et tilbud fra en skarp indretningsekspert
Informér offentlige institutioner:
kommunen, foreninger m.m.
Tjek jeres forsikring. Der kan nemlig kræves
indgåelse af ny en forsikring ved flytning.

4. Når I er flyttet ind
Overvej en frokostordning.
Få et tilbud på en sund frokostordning
Husk at dele nye nøgler ud til jeres
medarbejdere.
Oplever I støj på det nye lejemål,
så overvej at bestille støjdæmpere.
Husk at få opsat skilte, så jeres kunder
og samarbejdspartnere kan finde jer.

Opdatér jeres nye adresse online og på
eventuelle printdokumenter.

Gør det nye lejemål sikkert mod tyveri
og indbrud med en god indbrudssikring.
Få et tilbud på en sikker indbrudsforsikring

Skal der renoveres, kan I overveje at kontakte
en håndværker og få rådgivning og hjælp.
Få et tilbud på en god håndværker

Overvej solafskærning til de varme
sommerdage.
Få et tilbud på effektiv solafskærmning

Tjek om der er bredbånd/fibernet
tilgængeligt ved overtagelse. Er der ikke,
så overvej en ny udbyder.
Få et tilbud fra en stabil internetudbyder

Mangler du noget?
SE ALLE VORES SERVICEYDELSER
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