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Vinkel Forsamlingshus vilkår for lejere og brug 
 
Generelle regler 

 Der må maksimalt være 149 personer i Forsamlingshuset 

 Brand- og evakueringsinstruks på opslagstavlen i køkkenet 

 Forsamlingshuset er ikke erstatningspligtigt overfor bortkomne effekter 

 Lejer er økonomisk ansvarlig for skader på de lejede faciliteter og inventar forvoldt ved lejes brug 

eller af dennes gæster 

 Gæsterne bedes venligst opholde sig på Forsamlingshusets grund 

 Der må ikke ryges i huset 

 Man må ikke stå på stole og borde 

 Reparation af eventuelle skader må kun foretages på foranledning af udlejer 

 

Køkken 

Komfur Tændes ved den store kontakt ved siden af opslagstavlen 

Opvaskemaskine Tændes ved den store kontakt over vasken 

Ovn Der kan tilsættes fugt i ovnen – se instruks ved ovnen 

Udsugning Tændes når komfur eller ovn er i drift 

Fryser Findes under kældertrappen 

Service  Må ikke fjernes fra Forsamlingshuset  

 

 Luk alle vinduer, låse døre og slukke lyset inden Forsamlingshuset forlades 

 

Inden aflevering af Forsamlingshuset skal følgende være udført af lejer: 

 Alle glas og alt bestik skal tørres af med viskestykker og sættes rigtigt på plads – se vejledning i 

køkkenet 

 Aftørre borde, lægge dem på rullevogne og køre dem under scenen 

 Aftørre og stakke stole (10 stk.) og køre dem ud i gangene ved siden af scenen 

 Rengøre alle køkkenborde, rulleborde, komfur, ovn, kaffemaskiner, køleskabe og vaske 

 Lægge brugte viskestykker og karklude på køkkenbordet 

 Feje alle gulvene 

 Tømme toiletspande og papir på toiletterne 

 Sortere affald 

 Flasker, øl- & sodavandsdåser, plastflasker i boble containeren 

 Papir, pap og madaffald i affaldscontaineren 

 

 

Særligt for ungdomsfester  

 Der skal være forældre tilstede under hele festen 

 Forældrene skal være iført gule trafikveste på P-pladsen – se kasse ovenpå køleskabet 

 Udlejer forbeholder sig ret til tilse huset under festen 

 Overholdes vilkårene ikke for leje og brug af Forsamlingshuset, kan udlejer lukke festen 

 

 Ryd op efter dig og dine gæster, så vi kan holde mange fester…. 

 
Ved aflevering af nøgle oplyses og afregnes følgende ved skader: 

 Ødelagte borde erstattes med kr. 2.000,- pr. stk. 

 Ødelagte stole erstattes med kr. 750,- pr. stk. 

 Ikke ordentligt rengjort service afregnes med kr. 500,- (se opslag i køkkenet) 

 Rengøring over 3 timer afregnes med kr. 300,- pr. time 

 Ituslået porcelæn og glas afregnes efter prisliste 

 Øvrigt inventar efter prisliste 
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