ORDREBEKRÆFTELSE FOR LEJE AF
GESTEN FORSAMLINGSHUS
Dato:

Referencenr.:

Lejer:
Mail:
Begivenhed:

Antal personer:

Fra

den

kl. 07.30

Til

den

kl. 05.00

Lejebetaling skal indbetales til Danske Bank: 1551 – 3737460789 senest 14 dage før lejedatoen.
Husk af påføre referencenr.
Depositum skal betales senest 30 dage fra modtagelsen af denne ordrebekræftelse. I modsat fald
betragtes aftalen som annulleret. Husk at påføre referencenr. Depositum - fratrukket gas- og
elforbrug og eventuelle skader - betales tilbage umiddelbart efter udlejningen.
Ved afbud mindre end 2 måneder før lejedatoen, betales depositum ikke tilbage.
Hele huset
Store sal
Lille sal
Ekstra dag
Depositum
Viskestykker

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

2.500,00
2.200,00
1.850,00
800,00
1.000,00
100,00

El – efter forbrug
Gebyr
Gas – efter forbrug
Gebyr
Miljøafgift

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

5,00 pr. KWh
30,00
15,00 pr. m3
50,00
100,00

Incl. rengøring
Incl. rengøring
Incl. rengøring

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

1.000,00

30,00
50,00
100,00

I alt excl. forbrug
Scenen er ikke en del af lejemålet og må kun benyttes efter nærmere aftale med udlejer.
Nøglen kan hentes hos Min Købmand, Stadionallé 4, Gesten fra kl. 07.30 eller efter nærmere aftale.
Nøglen afleveres sammen med sedlen med aflæsning af el- og gasforbrug i postkassen ved
Forsamlingshusets køkkendør.
Nøglen kan kun udleveres når rettidig betaling af såvel depositum som leje er registreret.
Forsamlingshuset udlejes ikke til ungdomsgilder – det medfører ophævelse af kontrakten,
hvis vi bliver bekendt med et sådant forhold. Ved tvivl – spørg udlejeren.

PRAKTISKE OPLYSNINGER


husk at gøre medhjælp opmærksom på dette.

Varme
• Gasfyret er i det lille rum ved siden af køkkenet
• På toiletterne i stueetagen tændes for elradiatorer
• Varmen reguleres på radiatorerne
• Man må ikke regulere på fyret

Ventilation i store sal:
Møllen over dansegulvet tændes på regulator, der sidder til højre for den store svingdør i den store
sal.
Ventilatoren tændes ved kontakt til højre for den lille svingdør i den store sal. Snoren trækkes ned
over sømmet og kontakten tændes for at starte ventilatoren.

Scenen:
Scenen er ikke en del af lejemålet og må kun benyttes efter nærmere aftale med udlejer.

Affald:
• PAP skal ikke i containeren, men klappes sammen og lægges i den lille gang ved køkkenet.
• Gavepapir skal i containeren
• Udenomsarealer renses for affald, f.eks. krus, flasker og cigaretskod
• Æresporten pilles ned
• Affaldsposer på toiletter og sækkene fra køkkenet skal i containeren
• Flasker og andet glas skal i glascontaineren
• Dåser skal i dåsecontaineren

Rengøring:
• Forsamlingshuset sørger for slutrengøring efter lejer for at sikre, at alle kan overtage huset i en
tilfredsstillende stand. Denne rengøring er en standard-rengøring af sale, køkken og toiletter som
kræver følgende af lejeren:
1. Alle rum ryddes, borde og stole tørres af og stilles på plads, så lokalerne efterlades som man
modtog dem
2. Lejer sørger for at ALLE gulve (også toiletter og entre) er fejet inden aflevering
3. Lejer sikrer, at der ikke er tyggegummi og lign. på gulvet
4. Scenen er ikke en del af lejeaftalen og må ikke benyttes
5. I køkkenet rengøres gasborde og gasapparater, køleskabe, ovn og vaskene
6. Rulleborde og barer tørres af
7. Al service rengøres efter ophængte forskrifter og stilles på plads

Hvis lejer ikke har opfyldt ovenstående tilskrives timeløn for oprydning

Bestik - viskestykker m.v.
• Bestik afleveres i sorteret form som det er overtaget
• Evt. lejede viskestykker efterlades ved siden af vaskemaskinen
(Hvis man har brugt viskestykker til at dække kød med og der er kødsaft på disse skal man lægge dem i kold vand og efterlade dem heri)

Det henstilles til vore lejere

• At gøre medhjælp opmærksom på hvad praktiske oplysninger indebærer
• At gæsterne benytter toiletterne og ikke bruger udenomsarealer
• At man tager hensyn til vore naboer i forbindelse med musik og ophold udenfor huset
 også når man er ude at ryge m.m.

Erstatning:
• Såfremt der sker skade på huset, herunder vægge, døre, loft eller det lejede indhold i lejeperioden,
betales det af lejeren efter et skøn over reparations- eller genanskaffelsesomkostningerne

BEMÆRK
Manglende oprydning/rengøring – også af udenomsarealerne –
medfører ekstra betaling som modregnes i depositum
Det er en god ide at medbringe:







ekstra affaldssække
stanniol
husholdningsfilm
skåle, bøtter og poser til restemad
isterningsposer
evt. håndklæder til toiletterne (der er lufttørrer)

Ophold udendørs:

 Naboernes haver og indkørsler bedes respekteret som private.
 Det er ikke tilladt at lade vandet på udendørsarealerne
 Når der skal trækkes frisk luft / ryges, bør dette ske i gårdhaven og ikke på Hovedgaden

Disse regler bør indskærpes overfor gæsterne ved festens begyndelse.

Har I forslag til ting, der kan gøres bedre i Gesten Forsamlingshus, er I altid velkommen til at
kontakte os – email udlejning@gestenforsamlingshus.dk eller formand@gestenforsamlingshus.dk

