


1. Kun personer med bopæl i Allégården kan leje selskabslokalerne.
Beboerkortet (vaskerikort) samt gyldig legitimation skal forevises ved
udlejning, som foregår via ejendomskontoret.

2. Lejen af selskabslokalerne er i tidsrummet fra kl. 09:00 på
1.udlejningsdag til kl. 05.00. ved udlejningsperiodens udløb. Lokalerne er
beregnet til maks. 50 personer til spisning.

3. Ved reservation betales et depositum på l.000 kr. Det er lejren af
selskabslokalerne der hæfter for eventuelle skader, og manglende rengøring
af køkkenet. Såfremt depositummet ikke dækker alle udgifter er lejeren
indforstået med ved afregning at betale det skyldige beløb. Reservation kan
foretages for indeværende år, samt kommende 2 år.

4. Senest én måned før lejedatoen skal lejekontrakten oprettes, ellers
bortfalder reservationen og man mister sit depositum som tilfalder
selskabslokalerne, medmindre annullering er foretaget. Kontrakten er
bindende og lejeren skal være til stede ved festen.

5. Lejen er på nuværende tidspunkt 1.000 kr. for en enkelt dag, fra
tirsdag til torsdag. Lejes lokalerne 2 eller 3 hverdage, er prisen 1.500 kr.
Falder helligdage udenfor tidsrummet fre. – søn., afregnes som alm.
hverdag. I weekenden sker udlejningen fra fredag til søndag, pris 1.500 kr.
Beløbet dækker rengøring samt slidtage af service. Endelig afregning samt
eventuel tilbagebetaling af depositum, foregår efter udlejningsperiodens
udløb på ejendomskontoret i åbningstiden.

Lokalerne kan ikke lejes om mandagen, da Allegårdens klubber har mandag,
som fast klubdag.

6. Nøgler til lokalerne udleveres i selskabslokalerne kl. 09.00 på
udlejningsdagen og lægges i postkassen ved lejeperiodens udløb kl. 05:00.
Samme dag kl. 08:30 gennemgås service & lokalerne, hvor lejeren bør møde
op.



7. Det påhviler lejer at: Festen slutter kl. 03:00 og lokalerne skal være
klargjort til aflevering senest kl. 05:00, ellers koster det 3.000 kr. ekstra
for tilkaldevikarer.

a.  Rydde op, tømme askebægre, vaske op, fjerne alt affald fra
lokalerne, stole op i spisestuen samt rengøre køkkenet,
fryseren og køleskabet, efter endt fest.

b.  Resterende stole sættes i rummet under trappen og borde i
depotet ved garderoben.

c. Sørge for at vinduer og døre er forsvarligt lukkede, når
lejeren forlader selskabslokalerne.

8. Der må ikke anbringes søm, kroge eller lignende hverken i lofter,
vægge, karme, paneler og andet i selskabslokalerne. Man må ikke ændre i
udsmykningen. Det er ikke tilladt at bruge stole, borde og andet inventar
udendørs.

9. Ved misligholdelse af reglementet kan man miste retten til senere at
leje selskabslokalerne. Tag hensyn til dine omgivelser. Ordensreglerne for
Allégården gælder også her.

10. Alle personlige ejendele henligger i de lejede lokaler på lejerens eget
ansvar, og skal være fjernet ved lejeperiodens ophør.

11. Udøves hærværk på lokalerne så de ikke kan anvendes til udlejning
den efterfølgende dag, er det lejer der hæfter for eventuelt civilt søgsmål,
fra fremtidig lejer.

Ved akutte tilfælde
kontakter lejeren Falck Vagtservice efter

Allégårdens gældende regler.
Tlf: 70244510.

Kunde nr. 18128634
Bestyrelsens tilstedeværelse på 1. sal

kan forekomme i lejeperioden.
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Man kan besigtige lokalerne i afdelingsbestyrelsens kontortid
hver 1. mandag i måneden mellem 18-19,

dog bør man lige spørge på ejendomskontoret om der er ledigt.

Lejeren medbringer selv håndklæder, sæbe
Køkkenruller, wc papir o.lign.

Det er tilladt at parkere på P-pladsen ved
Selskabslokalerne


