Atale om bruk av borettslagets trimrom i Skansen terrasse 28
Mellom Skansen borettslag
og
Beboer i leilighet nr.: __________ i Skansen terrasse ____
Navn : ______________________________________
Telefon: ______________________ e-post: _________________________
Det er i dag inngått følgende avtale:
Beboer ønsker å benytte borettslagets trimrom i Skansen terrasse 28 og har i den anledning:










Betalt kr. 250,- i depositum for nøkkel til trimrommet.
Fått utlevert nøkkel til trimrommet.
Akseptert at nøkkelen bare kan lånes ut til andre medlemmer av husstanden som også
har tegnet avtale om bruk av trimrommet.
Akseptert å levere tilbake nøkkelen når man ikke lenger ønsker å benytte trimrommet.
Betalt kr. 250,- i årsavgift for ______, til vedlikehold av utstyret i trimrommet. Årsavgiften
betales for hvert påbegynte kalenderår, uten avkortning for antall måneder.
Akseptert å betale en årlig avgift for bruk av trimrommet så lenge beboer bruker dette.
Kommende års avgift vil bli fakturert beboer i januar hvert år, første gang i januar _____
og vil kunne bli regulert i takt med prisstigningen.
Det gis ingen refusjon av årsavgiften.
Forpliktet seg til å følge nedenstående regler for bruk av trimrommet:
 Overholde gjeldene tider for bruk av trimrommet:
Mandag – fredag: kl. 08.00 - 22.00
Lørdag
: kl. 09.00 - 19.00
Søndag
: kl. 11.00 – 17.00
 Registrere i fremlagt logg sin egen bruk av aktivitetsrommet.
 Hvis det blir nødvendig med bestilling av tid for bruk av trimrommet, akseptere og
bruke det opplegget som blir laget for bestilling av tid.
 Ikke spille høy musikk i trimrommet, fortrinnsvis benytte hodetelefoner.
 Ikke slippe vekter ukontrollert, slik at de oppstår unødig støy og rystelser i bygningen.
 Etterlate trimrommet ryddig, og tørke skikkelig av apparatene etter trening. Utstyr til
rengjøring må beboer selv ha med.
 Melde fra til styret umiddelbart hvis utstyr går i stykker.
 Melde fra til styret hvis det observeres uforsvarlig bruk av apparatene eller at
gjeldene regler ikke følges.

Brukere av treningsrommet har selv ansvaret for personskader som måtte oppstå i forbindelse
med bruk av trimrommet. Borettslaget kan ikke gjøres ansvarlig, selv om skaden skyldes
apparatenes tilstand.
Denne avtalen er utsted i to eksemplarer hvorav beboer og borettslag mottar et eksemplar hver.
Ellingsrud, ____/____/______
For
Skansen Borettslag:
Signatur: _________________________

Navn/beboer: ______________________________
Signatur: ______________________________

