Reglement vedrørende leje af festsalen – H.R.’S HUS
1. Lejeren af lokalet er personlig ansvarlig for såvel lokalet som alt udstyr der forefindes.
2. Eventuelt ødelagt inventar skal erstattes af lejeren
3. Lejeren er ansvarlig for, at benyttelsen af lokalet sker på en sådan måde, at det ikke giver anledning
til berettiget klager fra beboerne.
4. Porcelæn, glas m.v. skal efter opvask stilles på plads efter skiltene i skabene.
5. Lokalerne skal afleveres i samme stand som ved overtagelsen - og senest dagen efter benyttelsen.
Nøglerne skal senest afleveres mandag morgen i bestyrelsesformandens postkasse medmindre andet
er aftalt særskilt.
6. Før aflevering af nøgler, skal affald, emballage osv. være fjernet. Skralderum findes ved siden af
gadedøren.
7. Lokalet kan højst benyttes til 30 spisende gæster.
8. Festsalen skal forlades senest kl. 24:00, dvs. at festen og eventuel høj musik og højlydt snak skal
stoppes og kan fortsættes ude i byen hvis man ønsker at feste videre. Døre og vinduer skal holdes
lukket. Festen må heller ikke fortsættes i lejligheden jf. husordnens pkt. 7. Evt. brud på denne regel
vil medføre at depositum ikke vil blive refunderet. Al oprydning skal ske inden kl. 24:00 eller dagen
efter.
9. Håndklæder og viskestykker, toiletpapir etc. medbringes af lejeren.
10. Ved flytning af borde, bedes disse venligst løftet - ikke skubbet, da det kan efterlade ridser i gulvet.
11. Gulvet i salen må kun vaskes i brun sæbe opløsning.
12. Efter brug af komfur og ovn rengøres dette ifølge brugsvejledning, (2. skuffe th. i køkkenet) - dette
gælder også køleskab.
13. Prisen for leje af selskabslokalerne er:
Beboerne Katrinedalsvej
DEPOSITUM

kr. 500,00
kr. 1.500,00 som tilbagebetales af administrationen efter
aflevering af nøgler, hvis inventaret er intakt og pkt. 8 er
overholdt.

14. Bestilling og betaling foregår via administrationen, http://kontakt.katrinedalsvej.dk/, hvor
opkrævning og refundering sker over den månedlig opkrævning af husleje m.m.. Nøglerne til
festsalen vil blive afleveret i beboerens postkasse senest fredag kl. 12, medmindre andet aftales
særskilt.
15. Parkering: Gæsterne SKAL parkerer udenfor ejendommens område på Katrinedalsvej eller
Randbølvej.
Bestyrelsen

