GÆSTEBOLIGER AFDELING 10
Kjellerupsgade 14 - 3.17 og 5.17

Kan lejes af beboere i Afdeling 10

Hvis du skal have venner eller familie på besøg og får brug for en ekstra
soveplads, så har Afdeling 10 to gæsteboliger, som kan lejes af alle
beboere i afdelingen.
Begge boliger er 2-vær. lejligheder med fransk altan og god udsigt.
De ligger i Kjellerupsgade 14 på hhv. 3. og 5. sal.
I boligerne ligger der en gæstebog, som jeres gæster meget gerne
må skrive en hilsen i
Der er elevator i ejendommen
Tv og internet er ikke tilgængeligt
Gæsteboligerne kan reserveres ved at:
•
Ringe: 98 16 04 65 (mandag - fredag kl. 8.00 - 9.00)
•
Besøge os på ejendomskontoret: (mandag - fredag kl. 8.00 - 9.00)
•
Sende en e-mail: team5@vivabolig.dk
Betaling:
250,- pr. overnatning for en lejlighed til 2 personer
Beløbet trækkes sammen med huslejen
Regler:
•
Sengelinned skal bruges (medbringes af lejer)
•
Rygning ikke tilladt
•
Udlevering af nøgler (kl. 11.00)
•
Aflevering af nøgler (kl. 10.00)
•
Dyr ingen adgang
•
Rengøring foretages af lejer inden aflevering
•
•

(anvisning hænger i lejligheden og rengøringsartikler står i badeværelset)
Ved ikke tilfredsstillende rengøring, bestilles Viva Rengøring for lejers regning

Rengøring kan tilkøbes for 350,- pr. time
(prisen er inkl. moms og gældende for 2018)

Stue/køkken
- Spisebord m/4 stole
- Lænestol m/sidebord
- Kaffemaskine
- Elkedel
- Komfur
- Grydesæt
- Service

Soveværelse
- Klædeskab
- Senge m/natbord
- Dyner
- Puder

Badeværelse
- Toilet
- Håndvask
- Brusekabine

Har du brug for hjælp til udbedring af fejl og mangler, spørgsmål til vedligeholdelse og forbedringer af boligen mv. kan du henvende dig til Ejendomskontoret:
Telefon 9816 0465 (ved ubesvaret, indtal venligst besked på telefonsvaren)
Mail: team5@vivabolig.dk
Telefontider:
Mandag-tirsdag-onsdag-torsdag
Fredag
kl. 8.00-14.00

kl. 8.00-15.00

Personlig henvendelse:
Ejendomskontoret i Thomas Boss Gade 12 B
Mandag-fredag
kl. 8.00-9.00

Afdelingens personale:

