Leiekontraktens bilag 3.

OPPSIGELSE AV LEIEKONTRAKT
Det vises til Strandvegen Studentheims Leiekontrakt, §§2 og 13, om Leieforholdets varighet
og Utflytting, hvor det spesifiseres at oppsigelse av leiekontrakten skal leveres skriftlig på
dette skjema. I tillegg til plikter og rettigheter forklart i nevnte utleievedtekter gjelder
følgende ved oppsigelse og utflytting:
Boligen skal være ferdig utflyttet innen klokken 1330 utflyttingsdagen i rengjort stand og
med alt inventar på plass. For komplett inventarliste og sjekkliste ved rengjøring, se side 2 av
dette dokumentet.
Vaktmesteren skal være med på en sjekkrunde sammen med utflytter, slik at utflytter har
mulighet til å rette opp eventuelle feil og mangler i henhold til inventarliste og sjekkliste.
Dersom boligen ikke er tilfredsstillende rengjort, vil det bli leid inn rengjøringsbyrå for
leietakers regning. Depositumet vil da kunne bli trukket inn i sin helhet. Dersom boligen
ved utflytting har skader eller mangler som ikke kan tilskrives normal bruk og slitasje vil du
bli fakturert for nytt materiell og arbeidskostnader.
Nøkler og vaskekort leveres tilbake til kontoradministrasjon på utflyttingsdagen. Manglende
innlevering av nøkler eller vaskekort vil bli belastet med tapsgebyr fastsatt av Styret.
Gjeldende satser er: kr 700 for systemnøkkel, kr 100 for postnøkkel og kr 100 for vaskekort.
Ved for sen tilbakelevering refunderes kun halve gebyret, samt at eventuelt restbeløp på
vaskekort tilfaller Strandvegen Studentheim.
**************************************************************************
Leietaker ________________________________, bosatt i boenhet ________, vil med dette si
opp sitt leieforhold ved Strandvegen Studentheim. I henhold til reglene ved oppsigelse av
leiekontrakten opphører leieforholdet ______-______-_________ og husleie beregnes frem til
og med denne dato.
Depositum utbetales til kontonr. ______________________________

Ny adresse:_________________________________________________________________.
__________
dato

________________________
sign. leietaker

**************************************************************************
Oppsigelsen mottatt ved Strandvegen Studentheim,
__________
dato

________________________
sign. daglig leder

INVENTARLISTE:
Følgende løst inventar skal være tilstede i boligen ved fraflytting, inventaret skal være
identisk som det var ved innflytting:
Umøblerte Leiligheter:
Komfyr og kombiskap(kjøl/frys).
Møblerte Leiligheter:
1 dobbel sovesofa, 1 lenestol, 1 salongbord, 1 bokreol, 1 skrivepult, 1 kjøkkenbord, komfyr,
kombiskap(kjøl/frys), 4 pinnestoler, 2 rammemadrasser med 2 over-madrasser, 1 dusjforheng.
Hybelleiligheter:
1 dobbel sovesofa, 1 lenestol, 1 salongbord, 1 bokreol, 1 skrivepult, 1 kjøkkenbord,
2 pinnestoler, komfyr, kjøleskap, dusjforheng.
Hybler:
1 dobbel sovesofa, 1 lenestol, 1 salongbord, 1 bokreol, 1 skrivepult, 1 pinnestol,
1 dusjforheng.

SJEKKLISTE VED RENGJØRING:
Følgende rengjøring skal være utført ved utflytting:
Alle boenheter:
Alle rom:
Tak og vegger vaskes, flekker fjernes.
Gulv og listverk vaskes, flekker fjernes.
Vindu vaskes, både på inn- og utsiden.
Dører vaskes på alle kanter og sider.
Panelovner vaskes, også bak.
Lufteventiler skrues ut og rengjøres.
Skap og skuffer tømmes og vaskes, innvendig og utvendig.
All belysning vaskes, også lampekupler og -skjermer, ut- og innvendig.
På møbler vaskes treverk, puter og madrasser støvsuges eller støvbankes
utendørs, og flekker fjernes.
Bad:
Dusjvegger skures.
Toalett vaskes grundig, vaskeservant også under.
Speil blankpusses.
Sil i dusj tas ut og rengjøres. Sluken rengjøres.
Boder:
Personlige eiendeler fjernes. Egne bodareal rengjøres.
Leiligheter og hybelleiligheter:
Kjøkken:
Skap og skuffer tømmes og vaskes, innvendig og utvendig.
Ventilator (vifte) rengjøres, filter tas ut, vaskes og settes på plass.
Kjøleskap avrimes og vaskes, kontakten tas ut og døra skal stå åpen.
Komfyr vaskes innvendig, utside og platetopp pusses ren, brytere rengjøres.
Oppvaskbenk og frontpanel skures og pusses blank.
Hybler:
Kjøkken:
Storgang:

Din del av kjøleskap, kjøkkenskap etc. tømmes og vaskes.
Alle personlige eiendeler fjernes (husk fryseren).
Alle personlige eiendeler fjernes.

