Правила и функциониране на къщата 1-2
1. Първа крачка: Проверете евакуационните маршрути, пожарогасителите, пакетите с
първа помощ и противопожарните инструкции (позиционирани до стълбището на
първия етаж, в коридорите и в стаите).
2. Моля, дръжте се подобаващо вкъщи: Ползвайте стаите, инвентара ни и съоръженията
внимателно и с уважение, за да може всички да се възползват от ползите им.
3. Моля, проветрявайте стаята си всеки ден за поне 5 до 15 минути, а ако отсъствате за
повече от 2 дни, моля, информирайте пазача и оставете прозореца си леко отворен, за
да предотвратите мухъл и да подсигурите свеж въздух в стаята.
4. Затваряйте всички прозорци и заключвайте всички врати, за да предотвратите влизане
с взлом, обир и щети от (дъждовна) вода. Не блокирайте входните врати на сградата
и/или противопожарните врати с автоматични механизми за затваряне.
5. Моля, пушете само в широкото закрито пространство на приземния етаж.
Наемателите на горния етаж могат да ползват и терасата си. Неестествената топлина,
димът и най-вече цигареният дим в сградата незабавно активира шумна
противопожарна аларма, която пуска повикване към противопожарния отдел.
6. Моля, обърнете внимание: Безопасността е на първо място! Активираните аларми
трябва да бъдат проверени незабавно по всяко време, било то ден или нощ и да бъдат
деактивирани от платен техник и/или служителите на противопожарния отдел.
7. Моля, дръжте се по начина, по който бихте искали да се отнасят и с вас, и третирайте
съжителите си добре. Хората, които създават много шум, проблеми, крадат или се
напиват могат да очакват да бъдат изгонени от нас или от нашия пазач. Същото важи
за хората, които тормозят други, проявяват расистко отношение или дискриминират
други.
8. Моля, бъдете съобразителни със съседите си в къщата и покрай нашите съоръжения и
не викайте силно във или пред къщата, или на паркинга, не тръшкайте врати и моля,
не бъдете прекомерно шумни. Инсталирали сме възможно най-добрите изолиращи
стени за вас.
Задължителният почивен период важи межди 10 p.m. и 8 a.m. Моля, не ползвайте
пералня и сешоари през тези часове.
9. Ежемесечно Ви предоставяме свежо спално бельо, безплатно, което може да бъде
уредени и на всеки две седмици за допълнителна такса от 8,50 €/легло. Като
алтернатива можете да перете собственото си спално бельо по всяко време. В мазето
ще намерите нашите модерни индустриални машини, които перфектно изпират и
изсушават всички дрехи за около 40 минути за посочените там цени.
Scholz Hausch GbR
WEG

Seestr. 18/1
D-72764 Reutlingen

www.monteurzimmer-tuebingen-stuttgart.de
info@monteurzimmer-tuebingen-stuttgart.de

0157 313 158 89
+49 157 313 158 89

Правила и функциониране на къщата 2-2
10. Вземете предвид, че ние не сме хотел и бихме искали да поддържаме всички разходи
на минимум по време на престоя Ви. Грижете се за жилищното си пространство с
минимални разходи и носете собствената си посуда, кърпи и сешоар. Можете да
наемете посуда от нас срещу депозит от 30 € и/или вечерен комплект за 10 € на човек.
Върнете ли ги чисти и без щети (без загорени тенджери/тави) ще си върнете депозита
11. Моля, грижете се за публичните пространства и ги оставяйте както бихте искали да ги
намерите. Почиствайте масите, кухненските плотове, подносите за печене и
микровълновата фурна или котлоните, непосредствено след употреба и винаги
заключвайте чиниите си в личното Ви кухненско шкафче. Също така, почиствайте и
тоалетната и душа по подобаващ начин.
12. Считаме околната среда и рециклирането за изключително важни. Моля, разделяйте
боклука си на органичен, жълт пакет (пластмаса и опаковки), остатъчен и хартия. Ще
намерите съответните контейнери навсякъде. Те са под опеката на пазача, който ще се
грижи за изпразването им, когато се напълнят. Контейнерът за стъкло е на едва 100
метра по улицата пред входа.
13. Моля, не почиствайте мръсни обувки в сградата, ако сте замърсили работното си
облекло твърде много, професионалният пътуващ работник се преоблича на работа, а
чистачката му е изключително благодарна.
14. В личната Ви стая Вие отговаряте за чистотата и реда. Ако останете с нас за по-дълъг
период от време, пазачът ще Ви даде средства за почистване и ще Ви подкрепи, след
консултация. Моля, поддържайте стаята си и нашата собственост чиста и когато
напускате – почистете.
15. Ако откриете дефекти, моля, докладвайте ги незабавно след като се нанесете. Ако Вие
нанесете щета на нещо, моля, докладвайте ни го незабавно, за да бъдат избегнати
последващи щети.
16. Не допускайте непознати в дома си. Моля, докладвайте всички промени в текущите
резервации незабавно. Всички нови лица трябва да бъдат докладвани предварително.
Новите колеги в екипа Ви трябва да бъдат докладвани, както и посетители или
визитации през деня. Съгласието на наемодателя се изисква за гости и визитации.
17. Ключовете ни подлежат на система, грижете се за тях и не забравяйте да ги върнете,
когато излизате или напускате стаята.
18. Общите ни Правила и Условя са приложими във всички случаи и споразумени при
резервация.
19. Има нещо, което Ви тревожи и имате нужда от помощ? Моля, свържете се с нас, ще
се радваме да Ви помогнем.
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