VEDLEGG 1 TIL LEIGEKONTRAKT
Gjeldande frå 1. august 2018
Pris- og leigesatsar gjeld frå 1/8 2018. Bustaden skal vere fråflytta seinast kl. 12.00 på utflyttingsdagen. Kontraktperioden for studieåret 2018/19 er frå 1. august 2018.
Den enkelte leigebuar vert fakturert for tilleggstenester eller ikkje oppfylte plikter i høve til leigeavtalen. Summen som vert fakturert skal dekke faktiske utgifter/kostnader.
Husleiger er eksklusiv straum, men energikostnader vert fakturert saman med husleiga. Prisliste finn du på sammen.no.
Tilleggstenester - prisar:
Ved byte av bustad betaler du leige for begge bustadane så lenge du har nøklar til begge, og alltid dobbel leige på flyttedagen.
Innlåsingsgebyr, utanom vanleg arbeidstid - etter gjeldande sats frå Saman & Securitas.
Tap av hybelnøkkel / nøkkel-/vaskekort
kr 500 - andre nøklar / kort 100 /brikke 160*
Administrasjonsgebyr for betalingspåminning
kr 70
Varsel om tvangsfullbyrding (utkasting)
kr 200 + gebyr og kostnader til Namsmannen
Ikkje godkjent (veke/utflyting) vask, eigen bustad og fellesareal
kr 500 per time
Ikkje delteke på fellesvask
kr 500
For sein innlevering av nøklar og kort
kr 500 i tillegg til husleige til nøkkel er levert
Utløysing av unødig brannalarm
kr Fakturert etter kostnader med utrykking
Tildekking, sabotasje av brannmeldar
kr 1 500
Nytt vaskekort/ikkje innlevert vaskekort
kr 100
Bruk av vaskemaskin/tørketrommel (Sogndal)
kr 15 (kr 20 Møllevegen) / kr 10 per gong
Kostnader med utbetring av skader på bustaden som skuldast leigebuar vert fakturert leigebuar.
Ved tilbakelevering av nøkkel/kort som ein har kjøpt innan to veker vil halve summen bli refundert.
*Tilgangsbrikke for renovasjon Møllevegen kr 160
For nye leigebuarar etter juni 2017: Depositum kr 5 000 for hybel og kr 10 000 for leilegheit

Ein studentheim er eit bufellesskap med andre studentar. Det betyr at du bur tett inn på andre unge menneske,
om du og dei andre blir kjende med og tek omsyn til kvarandre vil de alle få eit triveleg studieår.
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