A.U.B. MET BLOKLETTERS INVULLEN

Aanvraagformulier GUESTHOUSE
Persoonsgegevens gast
Voornaam, naam en voorletters
Geboortedatum
Geslacht

0 man

0 vrouw

Nationaliteit
Telefoonnummer

/ 06 -

E-mail adres
Functie

0 medewerk(st)er 0 gastdocent(e) 0 gastonderzoek(st)er
0 promovendus 0 PhD
0 anders: …………………..

Betaling
Wie is verantwoordelijk voor de kosten?

0 gast zelf

0 afdeling

Kostenplaatsnummer (indien afdeling betaalt)
Gegevens contactpersoon

VOLLEDIG INVULLEN

Naam en voorletters
Geslacht

0 man

0 vrouw

Functie
Faculteit + afdeling

RU / UMC (s.v.p. omcirkelen)

Postadres (huispost indien van toepassing)
Postcode
Telefoonnummer
E-mail
Verzoek huisvesting *
(alleen 1e of 16e )

Met ingang van
Tot en met

(alleen

15e

of

30/31e)

dd -mm-jjjj:
dd-mm-jjjj:
0 15 m2

€ 591,27

0 20 m2

€ 642,69

0 36 m2

€ 714,67

0 50 m2

€ 966,60

0 50 m2

€ 966,60

Aanschaf linnenpakket à € 46,-

0 ja

0 nee

Huur parkeerplaats à € 35,- per mnd.

0 ja

0 nee

Bewoning voor 1 persoon:
Bewoning voor 2 personen:
Gebruik voorzieningen

(indien beschikbaar)

Datum:

Handtekening contactpersoon:

N.B.
Vraag uw contactpersoon het aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen. Het is niet mogelijk om, als gast, zelf een aanvraag in te
dienen. Indien huisvesting mogelijk is, reserveren wij direct een appartement. De annuleringsvoorwaarden zijn op dat moment van
toepassing. Annuleren kan per e-mail en is kosteloos tot 1 maand voor aanvang van de huurperiode. Annuleert u binnen 1 maand voor
aanvang van de huurperiode, dan brengen wij uw afdeling 1 maand huur in rekening.
Stuur het formulier naar: SSH&, Postbus 1175, 6501 BD Nijmegen of mail naar info@sshn.nl
*Wij doen ons best om aan uw verzoek te voldoen maar kunnen geen garanties geven. Het kan zijn dat we u, in overleg met uw contactpersoon, een ander type appartement toewijzen.
________________________________________________________________________________________________________________
Als u dit formulier invult slaan wij de gegevens op in een gegevensbestand.
De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

