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Seilere ved Moss Seilforening

Moss, 24.05.2016

Knut Erlend Hjorth-Johansen
Administrasjonsleder
Frelsesarmeens ressurssenter Jeløy
Tlf: 48206031

Tilbud om leie av rom ved Kurssenteret hos
Frelsesarmeens ressurssenter Jeløy – sommer 2016.
Hva leies ut:
o
o
o

Enkeltrom ved Kurssenteret på Frelsesarmeens ressurssenter Jeløy
Tilgang på tekjøkken (skal holdes ryddig og rent ved bruk).
Frokost i matsalen (klokken 08:00 – 08:30)

Døgnpriser:
450,- pr. person i dobbeltrom m/bad. Inkl. sengetøy og håndklær.
600,- pr. person i enkeltrom m/bad. Inkl. sengetøy og håndklær.

Booking:
Ved ønske om booking ved Kurssenteret sendes epost til booking@frelsesarmeen.no.
Bookingansvarlig kan også nåes på telefon: 69 91 19 69
Deltakere/gjester står som fakturamottaker og betaler selv for oppholdet. Moss Seilforening er kun
formidler av dette tidbudet.

Strandpromenaden 179, 1516 Moss
Tlf: (+47) 69 91 10 60, org. nr. 986 575 197, bankkonto 3000.15.07334
booking@frelsesarmeen.no www.frelsesarmeen.no/jeloy
William Booth, grunnlegger André Cox, general Dick Krommenhoek, territorialleder Norge, Island og Færøyene
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Regler ved leie:













Det gis ikke anledning til å hente/flytte eller låne utstyr, redskaper, bestikk, møblement etc. fra
andre rom eller bygninger på ressurssenteret.
Det skal ikke foregå overnatting av andre med mindre dette er avtalt på forhånd. Dette vil da bli
fakturert for.
All romutleie skal avtales med administrasjonsleder ved Frelsesarmeens ressurssenter Jeløy.
Både inne- og uteområdene på Ressurssenteret er alkohol- og røyk- og rusfrie.
Det skal vises hensyn til andre beboere/gjester på Kurssenteret.
Ved brannalarm skal brannrutiner følges.
Dersom beboer utløser falsk alarm vil leietager belastes for kostnadene for utrykning. Alle alarmer i
bygget er direkte knyttet til brannvesenets alarmsentral, og utrykning vil skje automatisk.
Skader/hærverk på inventar og bygningsmasse utenom normal slitasje belastes leietager.
Leieboer skal benytte seg av nordre inngang, og ikke bruke oppholdsrom annet enn anvist.
Det deles ut én nøkkel til leieboer. Tap av nøkkel belastes leietager med kroner 450,Avtalen er gyldig ved begge parters signatur.
Fakturering skjer månedsvis.

Med beste hilsen
Knut Erlend Hjorth-Johansen
Frelsesarmeens ressurssenter Jeløy
Administrasjonsleder
Tlf +47 69 91 10 63 Mob +47 48 20 60 31
knut.hjorth-johansen@frelsesarmeen.no

