Kondiklubben
A/B Nyrnberggården
Indmeldelse i kondiklubben
Jeg ønsker at blive meldt ind i A/B Nyrnberggårdens kondiklub.
(Udfyld venligst nedenstående med blogbogstaver)

Navn:
Adresse:
Tlf.nr.:
E-mail:
Medlemskabet af kondiklubben koster 75 kr. pr. måned og opkræves sammen med huslejen. Her kommer
et depositum på 200 kr., der opkræves førstkommende måned efter indmeldelse. Medlemskabet gælder
fra den 1. i den førstkommende måned.

Læs venligst reglement der er anført i dette dokument.
Bemærk:
Andelshaver bekræfter med sin underskrift, at være bekendt med, at det indbetalte depositum mistes i
tilfælde af, at nøglen bortkommer.
Dette dokument er eksigibel og manglende overholdelse af kontraktens vilkår, kan derfor medføre
tvangsfuldbyrdelse, jf. Retsplejelovens § 478, stk. 4.
Dato:
Underskrift:
(Andelshaver)

Den udfyldte blanket skal afleveres til:
Bestyrelsen, Bremensgade 73, kld.
(Brevsprække i kældervinduet ved opgangsdøren)
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Kvittering for modtagelse:
(Udfyldes af den ansvarlige for kondiklubben)
Indmeldelsen gælder fra:

Udlevering af
nøgle nr.:

Dato:
Underskrift:

Kontakt kan ske via mail til kondi@abnyrnberggaarden.dk eller via kontaktoplysninger på foreningens hjemmeside.

Reglement for kondiklubben i A/B Nyrnberggården

1. Træning sker på eget ansvar og medlemmerne af kondiklubben er ikke forsikret. Eventuelle
skader mv. skal derfor anmeldes til andelshavers eget forsikringsselskab.
2. Børn og unge under 18 år må hverken træne eller opholde sig alene i kondiklubben uden
en voksen.
3. Nøglen til kondiklubben giver adgang til to lokaler:
-

Under Trægården 4

-

Under Trægården 14

4. Det er tilladt at spille musik i kondiklubben i følgende tidsrum, under hensyntagen til den
almindeligt gældende husorden:
-

Hverdage mellem kl. 9 og 20

-

Weekender mellem kl. 9 og 20

5. Det er ikke tilladt at udlåne nøgler eller at medbringe gæster i kondiklubben.
6. Det er ikke tilladt at ryge eller spise mad i kondiklubbens lokaler.
7. Det er ikke tilladt at fjerne eller låne udstyr fra lokalerne.
8. Maskinerne må udelukkende bruges i overensstemmelse med brugsvejledningen og denne
skal læses inden brug.
9. Den ansvarlige for kondiklubben skal omgående kontaktes, hvis en eller flere af maskinerne
er defekte/går i stykker, da dette kan være til fare for den næste bruger.
10. Døre og vinduer skal lukkes forsvarligt inden lokalet forlades, ligesom der skal ryddes op, så
lokalet altid fremstår indbydende.

Kontakt kan ske via mail til kondi@abnyrnberggaarden.dk eller via kontaktoplysninger på foreningens hjemmeside.

