
 

           Indflytningsaftale  Mercantec 

                                                                                                                                                             H. C. Andersens Kollegiet 

 
  

  

Jeg har modtaget værelset rengjort. Mangler m.v. påføres listen på medfølgende bilag, så du ikke hæfter for mang-

lende / ødelagt inventar m.v. De i inventarlisten angivne mangler vil blive udbedret hurtigst muligt. 

 

Det er ikke tilladt at have kogekander, kaffemaskiner, køleskabe og lignende på værelserne. Du må gerne 

medbringe TV og Pc’er  

Jeg har selv ansvar for den daglige rengøring af værelset og skal ved afrejse aflevere værelset ryddet for per-

sonlige ejendele og rengjort. Vi forventer at du rengør værelset en gang om ugen, med særlig indsats på ba-

deværelset. Ved manglende rengøring er jeg indforstået med at der kan opkræves et gebyr på kr. 300,- 

Jeg er indforstået med at skolehjemmets personale har adgang til – og fører tilsyn med dit værelse. 

 

Du skal selv medbringe sengelinned. Du har dog også mulighed for at leje sengelinned mod betaling af kr. 50,- pr. 

skifte. Der skal være pålagt lagen samt sengelinned på de af kollegiet udlånte dyner og hovedpuder. Du er velkom-

men til selv at medbringer dyner og hovedpuder. 

Jeg har modtaget en nøgle til værelset, en nøgle til klædeskabet og et nøgleskilt. Har du glemt nøglen kan en erstat-

ning udleveres mod et depositum på kr. 250,- for værelsesnøglen kr. 50,-  for nøglen til klædeskabet og kr. 50,- for 

nøgleskiltet, prisen for bortkommende nøgler er den samme. 

 

Jeg er indforstået med følgende forhold: 

 At rygning ikke er tilladt på Kollegiet, såvel værelser som fællesarealer. Overtrædelse medfører advarsel samt et 

gebyr, gentagelser medfører bortvisning (dette er også gældende for E-cigaretter og lignende) 

 At der er ro på kollegiet efter kl. 23.00, af hensyn til øvrige beboere 

 At der altid er ryddeligt på værelset og badeværelset, og at der ikke ophænges plakater og lignende på væggene 

 At der ikke forefindes eller indtages øl, vin, spiritus, lattergas eller euforiserende stoffer på Kollegiet.  

 At der vil blive foretaget ransagning i tilfælde af bestyrket mistanke om besiddelse og / eller brug af eufo-

riserende stoffer på skolens adresser, anmeldes normalt til politiet og medfører omgående bortvisning 

 At vold og trusler om vold beboer imellem og i forhold til personalet kan medfører omgående bortvisning. 

 Tyveri kan medføre omgående bortvisning 

 Der må ikke forefindes knive og andre farlige effekter på værelset 

 Der må ikke ophænges plakater og lignende på vægge, brug ophængningsskinne og opslagstavle 

 Gæster er velkomne indtil kl. 23.00, gæster skal altid meddeles i receptionen. Overnattende gæster kan undta-

gelsesvis tillades, hvis der er mulighed og plads, det skal dog altid aftales på forhånd. Det koster kr.150,-  inkl. 

morgenmad, weekend kr.250,- inkl. morgenmad 

 Det er en forudsætning at der betales for ophold rettidigt for elever der er betalingspligtige 

 

HUSK…. På afrejsedagen afleveres nøgler samt adgangskort altid senest kl. 9.00 

 

Jeg bekræfter hermed at have gennemlæst indflytningsaftalen og gennemgået inventarlisten. 

 

Dato: Underskrift 

 


