Ejerforeningen Hollændervænget, blok I + II (Reberbanegade 43-53, Ålandsgade 26-32 og Frankrigsgade 15)

Bestilling af navneskilt til dørtelefon og/eller postkasse.
Brug denne blanket til at bestille udskiftning af dit navneskilt i opgangens dørtelefon og din postkasse.
Prisen for skilt og opsætning er 65 kr per linie, som vil blive opkrævet sammen med din/ jeres
fællesudgifter til ejerforeningen. Det er IKKE tilladt beboerne selv at lave og opsætte navneskilte på
dørtelefon og postkasse.
Skiltet kan max. indeholde 2 linjer med 16 tegn i hver linje, som angivet på kuponen.
Husk at skiltet skal indeholde efternavn(e). Tag højde for at punktum, bindestreg og mellemrum
optager ét felt. Udfyld venligst navn tydeligt med blokbogstaver. Adresse angives ved at krydse af i
felterne. Sæt kryds ud for hvilke(t) skilt(e) du ønsker .
Efter udfyldelse klippes kuponen af og lægges i bestyrelsens postkasse (Ålandsgade 28, højre
side, nederst). Efter 1-2 uger vil skiltene blive opsat af ejendommens vicevært.
Med venlig hilsen,

Bestyrelsen

Afklippes her før aflevering i bestyrelsens postkasse.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ejerforeningen Hollændervænget blok I og II

Følgende navn(e) skal stå på skiltet. Efternavn(e) skal anføres :
1
2
Navneskiltets 1. linie og 2. linie – ét bogstav per felt. Anvend blokbogstaver.

Navneskilt til :
Postkasse (26 x 100mm – sort på hvid baggrund, adresse oven over 1. linie)
Dørtelefon (12 x 43mm – hvid på sort baggrund)
Sæt kryds ud for, hvilke navneskilte, der skal ændres. Husk, hvis 2 forskellige ændringer, da anvend 2 skemaer.
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Afkryds gadenavn, nr., etage og side (kun ét kryds i hver kolonne).

Ejers tilladelse :
Navn
Underskrift
Navn og underskrift på fuldmagtsgiver (ejer). Anvend blokbogstaver i navn. SKAL udfyldes og underskrives af ejer. Navn på ejer
kontrolleres hos administrator.

