Uthyrningsregler på Saltmätargatan 5 i Stockholm
Vi är glada att få dela våra lokaler med dig som hyresgäst. För att uthyrningsverksamheten ska
fungera tillfredsställande är det dock viktigt att alla våra hyresgäster följer nedanstående regler:
Städning
OBS! Lokalen ska lämnas i det skick som den var i då du kom. Du städar undan efter dig,
snyggar till kuddar, släcker ljuset och tar undan ev. vattenglas och diska upp för hand
Dörrkod
Vår dörr har en kod för att underlätta uthyrning. Detta är ju som en nyckel, vilket innebär att det är
absolut förbjudet att lämna ut koden till någon annan person - kund, klient eller annan. Detta bygger
på ömsesidigt förtroende. Vi byter kod med jämna mellanrum och informerar våra återkommande
hyresgäster om det
Internet
Förbud mot surfande som utsätter IP-adressen för badwill och/eller olagliga aktiviteter,
till exempel rasistiska eller pornografiska webbsidor samt förbud för nedladdningar av film eller dylikt.
Kontorsinternet får endast användas för normalt kontorsarbete.
Tider
Du hyr samtalsrum per timme. Det kan innebära, att någon annan hyr rummet direkt efter din tid. Var
därför mycket uppmärksam på tiden och lämna rummet allra senast på jämt klockslag
Vatten
Det finns glas i pentryt ifall du vill bjuda din klient på vatten under samtalet. Diska upp för hand,
torka och ställ in i skåpet igen
Andra hyresgäster
Tänk på att det kan finnas andra i lokalen för samtal/utbildning. Agera så att du inte stör deras
verksamhet
Kursdeltagare
Ni som går utbildningen ACC och DCLM får låna lokalerna kostnadsfritt de timmar som gäller
övningsklienterna och mentorcoachtimmarna.
Vänligen ange utbildningsbeteckning, ex. ACCMÖ1 120213:………………………………………............
Skador
Om något skulle gå sönder eller skadas i lokalen när du är där anmäler du det omgående till
info@coachcompanion.se så vi kan komma överens om ersättning
Jag har tagit del av ovanstående uthyrningsregler och accepterar att följa dem
Stockholm den ........................................

..................................................... Hyresgäst
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