Ininik ataatsimoorfiusartunik attartorneq
Udlejning af fælles lokaler
Qinnuteqartup immersugassaa · Udfyldes af ansøger
Ateq · Navn

Najugaq · Adresse

Inuuik · CPR

E-mail

Ulloq attartorfissaq · Dato for udlejning

Inip attartukkap atia · Navn på fælleslokalet

Aningaaserivik reg. · Bankreg.

Aningaaserivik konto · Bankkonto

Attartorneqarpoq uannga · Lejes af

Ataasiakkaanit/Enkelte personer

Mobilnr.

Timersoqatigiiffiit, peqatigiiffiit iml. atuarfiit
ass./Sportklubber, foreninger el. skoler o.lign.

Makkua piumasaqaatit tunngavingalugit ataatsimoorfiusumik inimik attartortitsisoqarpoq:
•
www.ini.gl-imi quppernerup Immersugassat ataanni akinut allattorsimaffik najoqqutaralugu attartornermit qularnaveeqqusiinermillu
akiliisoqassaaq.
•
Matuersaatit tigunissaat pillugu paasiniaaniaruit najukkanni INImut
attavigissavat.
•
Init ataatsimoorfiusartut inissiaqarfinni inissisimasut attartornerat nal.
22.00 naammassereersimasassapput. Inilli ataatsimoorfiusartut allat
immikkut inissisimasut attartornerat na. 24.00 naammassereersimasassapput. Ilaqutariit init ataatsimoorfiusut eqqaanni najugallit eqqarsaatigalugit, init ataatsimoorfiusartut nipituumik nipilersorfigalugit qitiffigalugilluunniit atorneqassanngillat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

INIP ATOREERNERANI ISUMAGINEQARTUSSAT
Kissarsuut igaffiullu sinnera eqqiarneqarsimassapput.
Nateq asanneqassaaq.
Perusuersartarfiit eqqiarneqassapput.
Issiaviit nerriviillu allarterneqassapput inissinneqarsimassallutillu.
Eqqagassat iginneqarsimassapput.
Ini qimalersinnagu igalaat tamarmik matuneqarsimanissaat, qulliit
tamarmik qaminneqarsimanissaat qulakkeerneqassaaq.
Nerinermut atortut igaffimmilu atortut tamarmik errorneqassapput.
Aseruisoqarsimappat attartortup aserukkat akilissavai.
Ajoqusikkat asaanermullu aningaasartuutit ilanngaatigereerlugit aatsaat
qularnaveeqqusiissutip sinneri tunniunneqassapput. Attartornermi
akiligassaqareersimagaanni taakku aamma akiliutigiteqqaarlugit qularnaveeqqusiissutip sinneri utertinneqassapput.
Attartortup tiitorfiit allarutaat, allarutit, equutissiat il.il. nammineerluni
nassassavai. Nerinermut igaffimmilu atortut amerlagisassaanngitsut
pigineqareerput.
Allatut isumaqatigiissuteqartoqarsimanngippat ini attartugaq
atorneqareerpat nal. 11.00 sioqqullugu misissorneqassaaq.
Attartoreernerup kingorna, ulluinnarmi siullermi nal. 12.00 matuersaat
INImut utertinneqareersimassaaq.

Atsiorneq
Attartortup qulaani taaneqartut paasilluarlugit atsiornermigut
uppernarsaavoq
Sumiiffik · Sted

Tilladelsen er givet på følgende betingelser:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der betales leje og depositum i henhold til prisbladet, som du finder på www.ini.gl under siden
Blanketter.
Kontakt din lokale INImut for at få information om
udlevering af nøgle.
Brug af fælleslokaler, som er i samme bygning som
boliger, skal være afsluttet senest kl. 22.00 alle
dage. Brug af øvrige fælleslokaler i egen bygning
skal være afsluttet senest kl. 24.00. Lokalerne må
ikke andvendes til høj musik eller dans af hensyn
til de omkringboende familier.
DISSE UDFØRES EFTER BRUG AF LOKALET
Komfuret og reste af køkkenet skal rengøres.
Gulvet skal vaskes.
Toiletter skal rengøres.
Borde og stole skal tørres af og stilles på plads.
Alt affald skal fjernes.
Alle vinduer og døre skal være lukket og al lys skal
være slukket.
Spise- og køkkenredskaber skal rengøres.
Eventuelle skader skal betales af lejer.
Depositum tilbagebetales efter modregning af udgifter til rengøring og skader. Endvidere modregnes
restancer og gæld fra tidligere lejemål.
Lejer skal selv medbringe viskestykker, håndklæder, toiletpapir mv. spise- og køkkenredskaber
findes i begrænset omfang.
Lokalet skal synes efter brug kl. 11.00, medmindre
andet er aftalt.
Nøglerne skal afleveres efter kl. 12.00 den følgende
hverdag til INImut.

Underskrift
Lejer er indforstået med ovennævnte og bekræfter
betingelserne ved underskrift
Ulloq · Dato

Attartortup atsiornera · Lejers underskrift

INImi sullissisup atsiornera · Underskrift af sagsbehandler i INI

