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Fflat Ymwelwyr Tŷ Beck – Ffurflen Archebu
Rhif Myfyriwr:
Rhif Ystafell:
Rhif Cyswllt: Rhif:
Dyddiad
Cyrraedd:
Dyddiad Gadael:
Enw Ymwelydd 1:
Enw Ymwelydd 2:

Enw Llawn:

Cyfanswm nifer y
nosweithiau:

Cost @ £30 fesul nos

Gellir archebu fflat i ymwelwyr yn Nhŷ Beck yn unol â'r amodau canlynol:
 Preswylwyr Tŷ Beck yn unig sy'n gallu cadw'r fflat i westeion
 Cost y fflat i westeion yw £30.00 y nos a rhaid talu amdano ar adeg cadw lle
 Rhaid i chi fod yn breswylydd yn Beck pan fydd y gwesteion yn aros
 Rhaid i o leiaf un o'r gwesteion fod dros 18 oed
 Rhaid cadw lle am o leiaf 3 noson ac am uchafswm o 14 nos yn olynol
 Uchafswm o 2 westai
Datganiad
Hoffwn gadw llety tymor byr yn Fflat Ymwelwyr Tŷ Beck fel a amlinellir uchod. Rwyf yn datgan fy
mod i wedi darllen a deall rheolau defnyddio Fflat Ymwelwyr Tŷ Beck fel a amlinellwyd drosodd
ar y ffurflen gadw hon, ac fy mod yn cytuno i gydymffurfio â nhw.
1. LLOFNOD: _____________________________________
DYDDIAD:_____________________________

Hoffem dynnu eich sylw at reolau defnyddio Fflat Ymwelwyr Tŷ Beck a amlinellir drosodd. Nid
oes modd addasu'r amodau a'r telerau hyn.
AT DDEFNYDD Y SWYDDFA YN
UNIG:

WEDI
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Rheolau defnyddio Fflat Ymwelwyr Tŷ Beck
Mae cadw lle yn Fflat Ymwelwyr Tŷ Beck yn ddibynnol ar y llogwr sy'n aros yn derbyn ac yn
cydymffurfio â'r amodau canlynol.
1) Bydd gan y llogwr fynediad at y Fflat Ymwelwyr a defnydd cegin ac ystafell ymolchi a rennir â
defnyddwyr Ystafell Gyfarfod Tŷ Beck. Bydd y cyfleusterau a rennir yn parhau i gael eu defnyddio
rhwng 9am a 12 canol nos (yn achlysurol) gan breswylwyr Beck a enwebwyd yn ystod y cyfnod
hurio.
2) Mae'r llogwr yn ymrwymo i sicrhau y caiff y fflat ei adael mewn cyflwr glân, taclus ac heb unrhyw
ddifrod ar ôl ei ddefnyddio. Bydd y llogwr yn gyfrifol am unrhyw ddifrod i'r fflat, ei gyfleusterau,
ei ddodrefn, ei ffitiadau a'i offer yn ystod y cyfnod hurio.
3) Bydd y llety ar gael o 2pm ar ddiwrnod cyntaf ei logi a rhaid gadael erbyn 11am ar fore'r diwrnod
olaf.
4) Bydd trefniadau i gasglu allweddi yn gyfrifoldeb yr unigolyn sy'n cadw'r llety.
5) Os ydych chi'n cyrraedd y tu allan i oriau swyddfa, rhaid gwneud trefniadau i gasglu allweddi.
Mae cyfnod isafswm o logi, sef 3 noson.
6) Bydd y llogwr yn gyfrifol am unrhyw ddiffygion o ran diogelwch.
7) Nid yw'r Brifysgol/Gwasanaethau Preswyl yn cymryd cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod i
offer y llogwyr, eu heiddo personol, etc. y maent yn dod â nhw i'r fflat ac yn eu defnyddio ynddo,
nac am anafiadau a geir yn y fflat na'r ardaloedd cyfagos. Argymhellir yn gryf y dylai llogwyr
drefnu yswiriant eu hunain.
8) Mae'r Brifysgol/Gwasanaethau Preswyl yn cadw'r hawl i ganslo neu addasu dyddiadau a gadwyd,
yn amodol ar roi un wythnos o rybudd.
9) Mae'r Brifysgol/Gwasanaethau Preswyl yn cadw'r hawl i adolygu costau cadw lle yn amodol ar roi
rhybudd o un mis.
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