Retningslinier for anvendelse af AB
Skydebanens vaskeri med automatisk betaling over huslejen
Indledning Hver andelshaver og beboelseslejer modtager, såfremt de er interesserede i at
anvende vaskeriet, gratis 2 nye vaskekort der kan bruges i det nye system.
Vaskekortene er påtrykt afdelings-, lejligheds- og løbenummer således bortkomne kort kan
spores tilbage til ejeren. Kortnumre bør altid noteres og opbevares af den enkelte beboer i
tilfælde af tabte kort.
Betaling over huslejen Vaskeriforbruget afregnes en gang om måneden. Administrator
aflæser automatisk beboerens vaskeriforbrug via internettet og beløbet pålægges
næstfølgende huslejeopkrævning.
I tilfælde af manglende huslejebetaling, kan administrator uden yderligere varsel spærre
vaskekortene tilknyttet pågældende lejlighed.
Fejl på maskinerne Sker der fejl på maskinerne, defineret som et registreret forbrug på
kontoen, men maskinen vil ikke fungere korrekt, skal dette så hurtigt som muligt meddeles
Boligkontoret med tidspunkt og nummer på maskinen.
Såfremt maskinen fejlagtigt har trukket penge for en vask/tørring/etc., uden denne er
gennemført, modregnes beløbet som udgangspunkt altid på beboerens konto.
Boligkontoret vil notere fejlårsag, tidspunkt og beløb, og ved lejlighed sende fejllisten til
administrator, der modregner beløbet på en senere huslejeopkrævning.
Tabte og nye vaskekort Bortkommer et af vaskekortene, kan beboeren få spærret det
pågældende kort ved at kontakte Boligkontoret og oplyse afdelings-, lejligheds- og
løbenummer på kortet. Når et vaskekort er spærret kan det af sikkerhedsmæssige grunde
ikke åbnes igen, hvorfor et nyt kort kan erhverves for beboerens egen regning.
Beboeren kan, for egen regning, erhverve sig nye vaskekort. Dette foregår ved at kontakte
Boligkontoret og samtidig forudbetale 160 kr. pr. vaskekort*. Der kan dog maksimalt være
2 aktive vaskekort tilknyttet hver lejlighed.
Fraflytning Ved fraflytning af lejligheden skal beboeren aflevere de 2 vaskekort til
Boligkontoret, der vil omprogrammere og udlevere disse kort til den nye beboer. Såfremt
vaskekortene ikke afleveres ved fraflytning, vil evt. aktive kort blive spærret og 2 nye kort
indkøbt på fraflytters regning. Administrator tilbageholder 300 kr. til dækning af
vaskeriforbrug op til fraflytning, og der afregnes ved næstfølgende forbrugsopgørelse.
* Nortec prisniveau 2009, med forbehold for ændringer
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