..::Den selvejende institution Houlkærhallen - Odshøjvej 65 – 8800 Viborg – houlkaerhallen.dk::..

LEJEBETINGELSER FOR BRUG AF SELSKABSLOKALERNE


Ved reservation af lokalerne fremsendes faktura for leje, som betales senest 14 dage før lejedatoen.



Såfremt lokalerne afbestilles senest 14 dage forud for reservationen tilbagebetales det fulde beløb. Sker
afbestillingen mindre end 14 dage forud for reservationen tilbagebetales/opkræves 50% af lejen.



Houlkærhallen forbeholder sig retten til at opkræve et depositum hvis det skønnes nødvendigt.



Kode til lokalerne fremsendes pr. mail forud for lejen.



Lokalet må ikke overdrages til andre.



Støj må ikke foregå for åbne vinduer og døre.



Lejeren af selskabslokalerne skal aflevere lokalerne i samme stand, som de blev modtaget.



Lejeren er ansvarlig for at festen forløber på en sådan måde, at musik og støj ikke virker generende for de
omkringboende, og at politivedtægten overholdes.



Husk selv at medbringe duge, håndklæder og viskestykker.



Eventuelle skader og mangler samt mangelfuld oprydning betales af lejeren.



Evt. depositum fortabes efter en måned, dog ikke eventuelt erstatningskrav overfor lejer.

Oprydning og aflevering af lokalerne:
Lejeren af selskabslokalerne skal aflevere lokalerne i samme stand som de blev modtaget.
Salen:
Borde og stole skal aftørres og sættes på plads i depotrummet.
Alle gulve skal fejes/støvsuges.
Køkkenet:
Servicet rengøres og sættes på plads. Borde, låger og opvaskemaskine aftørres. Komfur, ovne, riste og plader
rengøres. Køleskab og fryser rengøres. Kaffemaskinen tømmes og rengøres. Gulvet fejes/støvsuges.
Toiletter:
Skal fejes og affald fjernes.
Affald:
Flasker skal fjernes fra lokalerne- Udsmykning, tape, tegnestifter o. lign. fjernes. Affaldsposer lukkes og
smides i containerne på p-pladsen.
Flasker må IKKE smides i containerne. Det er lejeren, som fjerner flasker.
Husk at der skal fejes og ryddes op uden for lokalerne inden i går hjem om aftenen! Ofte kommer unge
sportsudøvere lørdag/søndag morgen, og de skal ikke mødes af flasker, glas og affald!
Lokalerne vil blive synet efter brug og alt service vil blive talt op. Eventuelle skader og mangler samt
mangelfuld oprydning medfører ekstraregning, som betales af lejeren.
HUSK AT SLUKKE, LUKKE OG LÅSE OVERALT!

