Priser for div. ekstraservice ved NNSE
1. 2 stk. boende i samme boenhet gir et tillegg på kr 1000,- pr. måned.
Gjelder ikke de hybel leilighetene 151, 311 - 318, 351 – 359.
2. Skader på rom eller eiendommen belastes med faktiske kostnader for utbedring av
håndverkere. Gjelder vinduer, vegger, tak, gulv, dører, møbler, installasjoner og utearealer etc.
3. Søppelposer stående i korridor utenfor ditt rom som fjernes av huset personell koster kr 250,pr gang. Større søppelmengder koster min kr 500,- Dette uavhengig om det er din eller
andres søppel så lenge det er ved din dør.
Er det mye avfall/søppel i en korridor vil hele korridoren solidarisk måtte betale for
ekstra arbeidet ved renhold/fjerning av søppel.
4. Ingen ting skal lagres på korridorene av møbler, utstyr, sko, søppel etc.
Det vil bli fjernet for eiers regning uten nærmere varsel. Ting i korridor fjernes
uanmeldt og man får et servicegebyr på min kr 250,5. Blir man tatt for manglende rengjøring på kjøkken kan det medføre at man faktureres for
ekstra arbeide til vasker med min en time. Er renholdet av brukerne for dårlig ved et kjøkken
vil kjøkkenet solidarisk måtte betale for ekstra arbeidet til vaskere inntil det ikke lenger er
behov for ekstra renhold. Vi må holde den hygieniske standard ved kjøkkenene oppe på et
godt nivå. Mangel på å rydde etter seg i stuene vil og kunne medføre at man må betale for
ekstra arbeide til vasker.
6. Fungerer ikke brann/røyk detektoren på rommet ved kontroll, settes den i funksjonsdyktig
stand, dette koster kr 250,7. Det er ikke anledning til å røyke på rommet. Skulle rommet ved utflytting lukte røyk eller en
annen lukt som påkrever maling av rommet, belastes man for faktiske kostnader i forb. med
maling/renoveringen.
9. Åpning av tett vask på rom som skyldes mat, hår etc. koster kr 300,- pr gang,
når utført av husets eget personell. Må rørlegger tilkalles for å utbedre/åpne
belastes man for faktiske kostnader ved bruk av håndverker.
Vasken er ikke en avfallsbøtte for hår/mat og skal vedlikeholdes av leietager selv.
10. Ved tap av nøkler koster nye nøkler kr 350,- for hovednøkkel og
kr 150,- enkeltvis for de andre nøklene.
Åpning av rom eller salg av nøkler utenfor kontorets åpningstid koster
kr 300,- fra kl 09-23. Etter kl 23-09 koster det kr 600,- KUN KONTANT!
Forutsetter tilgjengelig personell.
11.

Kostnad for lagring i kjeller etter utflytt er min kr 250,- pr måned. Det tas sikkerhet i lagret
materiell inntil leien er dekket inn. Mangel på betaling vil medføre at lagret materiell etter et år
kan selges for å dekke inn utestående leie/husleie eller destrueres uten nærmere varsel.

12. Administrasjonsgebyr ved bytte av rom er kr 300,- + nytt vaskegebyr kr 700,Administrasjonsgebyr ved inngåelse av ny kontrakt eller årlig fornying av kontrakt
er kr 300,13. Påtale for bråk/støy, utenfor Adm. arbeidstid, belastes med et servicegebyr på
kr 400,14. Styret har vedtatt et gebyr for rundvask ved utflytt på min kr. 700,- som betales ved
innflytt. Dette fratar ikke den enkeltes ansvar til å holde normalt godt renhold av
hyblene. Mangel på dette kan medføre ekstra trekk fra depositumsoppgjøret.
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