PARKERINGSPLASSREGLEMENT
Strandvegen Studentheim har totalt 76 parkeringsplasser til rådighet for sine leietakere med bil.
Av disse er det 68 helårsplasser og 4 sommerplasser som er forbeholdt beboerne.
Resterende 4 helårsplasser er forbeholdt Bjerkaker Barnehage.
Parkeringsplassen leies kun ut til registrerte biler, og leietakere hos Strandvegen Studentheim kan søke om å få
disposisjonsrett til parkeringsplass for egen bil etter nedenstående paragrafer:
§1

Tildeling
Tildeling av parkeringsplass skjer etter følgende prioritering:
1. Leietakere som av medisinske årsaker har bilbehov. Legeerklæring fremvises.
2. Leietakere med barn.
3. Venteliste for parkeringsplass.
4. Ved eventuell lik ansiennitet, skal det tildeles parkeringsplass ved trekning.

§2

Avtalens varighet
Denne avtalen har gyldighet ett studieår av gangen, d.v.s. at avtalen gjelder fra 15. august til 1.juli, og må
fornyes hvert år før 1. august, om en ønsker at parkeringsavtalen fortsatt skal gjelde.
Hvis avtalen ikke fornyes, anses leieforholdet for avsluttet.
Oppsigelse
Leietaker kan når som helst si opp sin avtale om leie av parkeringsplass.
Oppsigelsestiden for begge parter er 1 - én - måned. Oppsigelsestiden gjelder fra første dag i påfølgende måned.

§3

§4

Avgift
Årlig avgift for leie av parkeringsplass fastsettes av styret for Strandvegen Studentheim. Avgiften forfaller til
betaling den 15.august. Nytt parkeringsbevis / parkeringskort utstedes ikke før avgift er betalt og
parkeringsreglementet er signert av begge parter.
Dersom parkeringsavgiften ikke er betalt ved forfall, opphører parkeringsavtalen med umiddelbar virkning, og
parkeringsplassen vil bli leid ut til de som står på ventelisten.
Ved oppsigelse som nevnt i §3 refunderes avgift tilsvarende gjenstående tid av leieavtalen.

§5

Omplassering
Strandvegen Studentheim kan gjøre omplassering på parkeringsplassene. Slik omplassering kan særlig finne sted
hvis leietaker som nevnt i §1, pkt. 1 og 2 har behov for annen parkeringsplass.

§6

Bruk
1. Parkering skal skje på anvist plass og slik at bilen ikke er til hinder for de(n) som parkerer ved siden av.
2. Bilen skal parkeres slik at skiltet med plass-nummer treffer midt på bilen (fremme eller bak).
3. Gyldig utstedt parkeringsbevis / parkeringskort skal ligge godt synlig i frontruten.
Brudd på parkeringsbestemmelsene vil kunne medføre kontrollavgift eller borttauing.

§7

Vedlikehold
Strandvegen Studentheim forplikter seg til å vedlikeholde parkeringsplassen, og er ansvarlig for brøytingen.
Parkeringsplassen skal holdes i god stand.
Mellom bilene skal enhver leietaker måke og rydde selv. Snø skal måkes ut av parkeringsplassen slik at den ikke
kommer til hinder for andre brukere.

§8

Oppsigelse ved mislighold
Ved mislighold av parkeringsavtalen, kan Studentheimen si opp avtalen med umiddelbar virkning.
Ved underskrift av dette reglement erkjenner leietaker å ha lest gjennom og godtatt
PARKERINGSREGLEMENTET FOR STRANDVEGEN STUDENTHEIM.

Tromsø,_______

_________________________
Signatur leietaker

__________________________
Signatur daglig leder

