Betingelser for leje af Vandrerhjemmet, side 1
1.

Hvem kan leje:
Myndige personer over 25 år, som selv er tilstede under arrangementet.

2.

Lokalet:
Festlokale på 60 kvm. med borde og stole, samt 1 køleskab med mindre fryser
Bar-lokale indgår ikke i lejemålet.
Ved afrejse aftørres bordene. Borde og stole stilles som ved ankomst.
Gulvet i salen støvsuges og vaskes.
Alt mad og egne drikkevarer må medbringes.

3.

Køkken:
Gæstekøkkenet er IKKE et industrikøkken.
Der er almindelige kogeplader, 2 ovne, 2 opvaskemaskiner til almindelige tabs, 2 køleskabe,
samt service til 50 personer inkl. skåle, fade, gryder m.v.
Alt service aftørres efter opvask, så det sættes tørt i skabene.
Vi er meget behjælpelige hvis I mangler service, skåle, gryder m.v. blot spørg i receptionen
Ved afrejse skal opvaskemaskinerne tømmes (der kan laves aftale med receptionen om
tømning), borde, komfurer, køleskabe og ovne rengøres.
Alt service stilles på plads, både i køkkenet og i salen – Sorter og læs hvor det skal stå.
Gulvet støvsuges og vaskes. Lånt service og- eller viskestykker afleveres i receptionen.
Affald, flasker og dåser afleveres i containergården på campingpladsen.
Lejer er altid ansvarlig for rengøring af køkkenet, tilkøb af rengøring af køkken er ikke muligt

4.

Værelser:
Indlogering på værelserne kan ske fra kl. 14.00 (evt. tidligere - afhængig om de har været udlejet dagen før)
Nøglerne udleveres samlet til lejer ved ankomst og afleveres samlet af lejer ved afrejse.
Sengelinned skal medbringes eller kan lejes hos os inkl. håndklæde
Ved afrejse skal alt affald fra værelser, badeværelser og affaldsbeholdere på gangen
(dåser, flasker, aviser og restaffald) sorteres og afleveres i containergården på campingpladsen.
Toiletter, gangarealer og værelser støvsuges og rengøres, rengøringsmidler findes i køkkenet.
På værelserne ligges dyner og puder som ved ankomst.
Afrejsetidspunkt aftales nærmere (i lavsæson kan senere afrejse aftales)
Lejer er ansvarlig for, at det lejede afleveres jf. ovennævnte.
10 værelser i stueetagen indgår i lejeaftalen – 38 sengepladser
Værelser:

2 værelser med 2 sovepladser (boxsenge) og håndvask
3 værelser med 4 sovepladser (2 køjesenge) og håndvask
1 værelse med 4 sovepladser (2 køjesenge) uden håndvask
3 værelser med 4 sovepladser (1 køjeseng + 2 boxsenge) og håndvask
1 værelse med 6 sovepladser (2 køjesenge + 2 boxsenge) og håndvask

Ekstra værelser:

1-3 værelser med 2-4 sovepladser på 1. sal, KUN efter aftale.

Toiletter-bad:

Toiletter og bad forefindes på gangene (kønsopdelte).
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5.

Ankomst:
Ved ankomst bedes I gøre os opmærksom på eventuelle fejl, mangler eller manglende
rengøring, da I ellers vil komme til at hæfte for disse ved afrejse.

6.

Terrassen:
Der vil i sommermånederne være opstillet telt på terrassen, som kan benyttes til ophold,
spisning m.v. Dog kan teltet være reserveret, forhør nærmere i receptionen.
Terrassen og teltet er et fællesområde og kan benyttes af gæster både på vandrerhjemmet
og campingpladsen. Ingen ophold på terrassen og i teltet efter kl. 23.00
På terrassen må der KUN anvendes grill efter aftale, på nærmere anvist område.

7.

Øvrige faciliteter: Alle campingpladsens faciliteter må benyttes.
Vi har 2 legepladser, 1 for de mindste og 1 for de lidt større børn samt et bordtennisbord
Indendørs har vi TV og legerum for de små, samt mulighed for at låne spil, bøger og blade.
Vores minigolfbane med 12 kunstgræs huller er altid et hit, her er der ingen risiko for at kede sig.

8.

Affald:
Det er lejerens ansvar at fjerne alt affald fra lokalet, køkkenet, gangen og fra værelserne.
Affald sorteres i de opstillede containere på campingpladsen.
(Dåser, flasker, aviser, pap, restaffald)

9.

Forbrugsartikler:
Det påhviler lejeren selv at medbringe:
Klude, viskestykker, håndklæder samt diverse bl.a. poser, stanniol, kaffefiltre m.v.
Udlejer sørger for opvaskemiddel –og tabs, køkkenrulle samt toiletpapir og sæbe på toiletterne

10..

Varme:
Lokalet er opvarmet ved ankomst, hvis dette skønnes nødvendigt.
Værelserne er ved ankomst uopvarmede.
Der er radiatorer i alle rum, disse kan reguleres efter ønske.
Ved afrejse stilles alle radiatorer på 0.

11.

Skader:
Lejeren hæfter økonomisk for eventuelle mangler og skader.
Vi går ud fra at vores gæster opfører sig pænt, hvorfor et depositum ikke er nødvendigt.
Ved eventuelle mindre skader på lokale, inventar og service samt eventuel mangelfuld rengøring
og bortskaffelse af affald faktureres dette efterfølgende.
Større skader aftales og afregnes med lejer efter regning.

12.

Vis hensyn og forståelse til øvrige gæster:
Der kan være gæster på både campingpladsen og på terrassen hvis vejret tillader det.
Ingen ophold på terrassen og i teltet efter kl. 23.00
Vi henstiller herefter til at, vinduer og døre holdes lukket på Vandrerhjemmet.
Afspilning af musik skal stoppe senest kl. 22.00 og indtil da være meget afdæmpet.
[PAUSE]
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