
Abonnements- og brukeravtale for fellesvaskeri

Abonnementsordning og betaling 
Bruk av fellesvaskeri i Dynekilgata 15 Borettslag forutsetter gyldig abonnementsavtale og innbetalt abonnements- 
avgift. Brukeren må være andelseier eller godkjent leietaker, og abonnementsavtalen og bruksretten er begrenset til 
husstandens i leiligheten angitt nedenfor.
Brukeren får utdelt nøkkelbrikke som gir adgang til vaskeriet når abonnements- og brukeravtale er signert og  
returnert. Nøkkelbrikke er brukerens ansvar, og kan kreves erstattet ved tap.
Styret i Dynekilgata 15 Borettslag kan sperre adgang for brukere som ikke har innbetalt abonnementsavgift senest 
10 dager etter forfall, og et purregebyr kan bli ilagt. Avgiften betales månedsvis, og forfaller siste dag i måneden og 
gjelder påfølgende måned. Avgiften innkreves av borettslagets forretningsfører.
Abonnementsavgiften beregnes ut fra driftskostnader for vaskeriet og kan endres av styret med 3 måneders varsel 
gjennom oppslag i fellesvaskeriet og/eller direkte melding til brukere.
Det gis ikke refusjon av avgift ved feil på maskiner eller utstyr med mindre dette medfører en betydelig inn- 
skrenkning i bruken av fellesvaskeriet.

Brukerens plikter 
Ved inngåelse av denne avtalen forplikter abonnenten/ brukeren av vaskeriet seg å følge reglementet som til enhver 
tid er slått opp i fellesvaskeriet. Dette gjelder både tillatte brukstider, sikkerhetsregler, hensyn til andre brukere, iva-
retakelse av maskiner og utstyr og brukerbegrensninger som kan komme som følge av reparasjon eller service.
Styret i Dynekilgata 15 Borettslag kan si opp avtale og sperre tilgang for brukere som misligholder utstyr, bruks-
tider eller bruksbegrensninger. Brukeren har ikke tillatelse til å låne ut nøkkelbrikke til uvedkommende eller benytte 
fellesvaskeriet til annet enn egen vask.

Oppsigelse 
Ved oppsigelse av kontrakten må denne foreligge styret senest den 10. i måneden for at bruker ikke skal belastes for 
påfølgende måned.

Brukeravtale mellom beboer og Dynekilgata 15 Borettslag

Navn Telefon E-post Leil.

Signatur (borettslagets ansvarlige) Merknader

Brikkenr. Brikkenr. (ny ved tap) Signatur

Abonnement gyldig fra Abonnement avsluttet dato Siste måned for betaling

Måned: Dato:                                                                    Mnd: 

For andelseier (fyll inn de gule feltene)

For borettslaget
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