Prislista 2019
Företag och privatpersoner
130 kr i timmen inklusive moms efter rut-avdrag.
eller
208 kr i timmen exklusive moms.
körersättning 25 kr +moms per mil (31,25kr) utgår ifrån Ramlösa i Helsingborg eller
Hässleholm innerstad.
Ovan nämnda priser gäller för alla vardagar oavsett röda dagar mellan första måndagen i
vecka 2 till och med 20 december. från kl 07:00 - 19:00
Expresstädning
Timdebitering 400 kr + moms = 250 kr inkl. moms & efter rutavdrag.
Körersättning per mil 60 kr +moms = 75 kr inklusive moms. Utgår ifrån Ramlösa.
Gäller mellan 19:00 - 07:00 vardagar, Lördag & söndag.
Timdebitering är per städare.
Parkeringsavgifter i samband med städning debiteras till kund.
Generell information.
En tidsindikation för hemstädning är att vi städar ca 25 kvm i timmen. Det kan variera lite
från projekt till projekt och storlek samt hur lättstädat det är. Om man har husdjur eller
mycket saker spelar också roll.
Vi har kundanpassad städning. Dvs att vi anpassar städningen efter varje kunds behov.
Information dokumenteras i våra arbetsordrar. Informera oss eller städarna om just ert
önskemål och behov. I annat fall städar vi som vi brukar.
Vi försöker i den mån det går, använda oss av samma städare. Ifall Städaren är sjuk, eller är
på semester och vi behöver ersätta denna med en ny städare ska ni bli informerad via sms
innan städningen.
Om överenskommen bokning avbokas av kund skall det ske senast kl 12:00 vardagen innan
städtillfället. Avbokning som sker inom 2 dagar från städtillfället tas ut en avbokningsavgift på
200 kr.
Avbokning och ändringar i schemat skall ske via bokningingsavdelningen
info@stadhgjalpen.nu
På en persons schema.
Avbokning gjord efter 12:00 vardagen innan städtillfälle fram till 1 tim innan städtillfället, tar vi
ut en avgift på 500 kr eller 250 kr efter rut för väntetid.

Om avbokning ej skett alls och städaren är på väg eller har kommit ut på plats men inte
kunnat komma in och städa, så tar vi ut full ersättning för planerad tidsåtgång.
Städaren väntar på plats i 30 minuter och försöker få kontakt med kund via telefon eller sms.

På två personers schema.
Avbokning gjord efter 12:00 vardagen innan städtillfälle fram till 1 tim innan städtillfället, tar vi
ut en avgift på 1000 kr eller 500 kr efter rut för väntetid.
Om avbokning ej skett alls och städarna är på väg eller har kommit ut på plats men inte
kunnat komma in och städa, så tar vi ut full ersättning för planerad tidsåtgång.
Städarna väntar på plats i 30 minuter och försöker få kontakt med kund via telefon eller sms.
Kunder på återkommande Schema.
Återkommande städning på schema kan väljas på varje eller varannan vecka. Kunder som
ligger på schema men vill pausa och bibehålla sin tid, tar vi ut en avgift på 200 kr per pausat
tillfälle.
Övriga städtillfällen kan beställas separat som singelbeställningar.
Vi har inga bindningstider. Städning på schema kan sägas upp när som helst utan kostnad.
För fastpriser eller andra arbeten, vänligen kolla på vår hemsida under respektive rubrik eller
kontakta oss för offert.
Fakturor kommer i regel i början av varje ny månad, 1 ggr i månaden och via mejl.
Rut-avdrag är ordnat på fakturan. Vi sköter ansökningarna till skatteverket. 10 dagar netto
betalning. 30 dagar till företag.
Autogiro går att koppla upp sig mot vid intresse. Kontakta oss för mer information.

