Kontrakt pr. 8/01-2014

Kontrakt vedrørende leje af Centeret om dagen
Lejens start, dato samt kl.: ______________

__________

Lejens slut, dato samt kl.: ______________

__________

Nøgle udleveres til lejetager dato: _________
Nøgle afleveres til centerleder dato: _________

Lejetager (min. 20 år):
Navn: ______________________
Værelsesnr: ______
Telefonnr: ___________

Leje: 200 kr.

Rengøring:
Lejer tager rengøring

Depositum: 1000kr.
I alt betales dags dato: _________ kr.

Dato og underskrift: _________________________________________

Undertegnede accepterer hermed den ovenstående aftale samt kontraktens betingelser.

Kontraktens betingelser
§1 Arrangementets varighed
§1.1: Leje af Centeret på dagtid indebærer, at arrangementet er afsluttet kl. 20:00. På dette tidspunkt skal
arrangementet være afsluttet, baren/køkkenet aflåst og hele Centeret rengjort, i et omfang, der svarer til da lokalet blev
udleveret. Da den daglige rengøring i udgangspunktet er afsluttet kl. 18:00 mandag-fredag og 16:00 lørdag eller søndag,
skal rengøring i forbindelse med arrangement på dagtid aftales særskilt. Der kan aftales ved mundtlig aftale med
centerledelsen og rengøringspersonalet at rengøringen afsluttes på et tidligere tidspunkt. Er dette ikke muligt, kan der
aftales at lokalet afleveres uden rengøring inden.

§2 Baren
§2.1 Området bag ved baren, inkluderet køkkenet, står til rådighed for lejetager i hele arrangementets varighed. Der er
dog ikke tilladt at benytte barens ølskabe, lager etc, og der er ikke betjening i baren i dagtimerne.

§2.2 Centerledelsen kan kræve nøglen udleveret under arrangementet.
§3 Lokaler og inventar skal være rengjort ved lejens udløb
§3.1 Køkken: gulvet skal være fejet og om nødvendigt vasket (med ”Wash n’ walk”), og omgivelser, alt anvendt
service og køkkenudstyr skal være rengjort og stillet på plads. Køleskab, ovn og håndvaske skal være tomme og
rengjorte. Opvaskemaskinen skal være tømt og filteret renset. Der må ikke efterlades beskidt opvask.

§3.2 Hele lokalet skal være ryddet for glas, flasker, affald og lign. Skraldesække bringes ud i containeren bag ved
baren. Borde, bardisk og vindueskarme skal være vasket af (med ”Imi ammonia”) og borde sat på plads – de
sammenklappelige borde skal stilles tilbage i depotet. Gulvene skal være fejet og om nødvendigt vasket (med ”Wash n’
walk”). Alt skal stilles tilbage på samme plads som ved modtagelsen! Sofaer skal støvsuges hvis nødvendigt.

§3.3 Toiletterne, kummerne og håndvaskene skal være rengjorte (med ”Imi ammonia”) og gulvet skal være fejet og om
nødvendigt vasket (med ”Wash n’ walk”). Spejlene skal pudses hvis nødvendigt (med ”Windus”).

§3.4 Gulvet i gangen og garderoben skal henholdsvis være støvsuget og vasket (”Wash n’ walk”).
§3.5 Hvis rengøringen ikke er tilfredsstillende udført ved aflevering, pligter lejetager til at betale rengøringspersonalet
for at udføre rengøringen. Dette afregnes med 800 kr.

§4 Andre betingelser
§4.1 Ekstra udstyr; som lejetager af centret kan man medbringe f.eks. ekstra højtalere og/eller forstærkere.
Såfremt dette er gjort, skal lydniveauet godkendes af centerledelsen.

§4.2 Billardbordet skal være tildækket, af den dertil beregnede plade, under hele festen.
§4.3 Brandreglementet der forefindes i centret, skal udfyldes og overholdes.
§4.4 Medbringes egen DJ/live musik skal dette godkendes af centerledelsen inden afholdes af arrangementet. Såfremt
dette er gjort, skal lydniveauet godkendes af centerledelsen.

Økonomisk kompensation
Bortkommer udleveret nøgle (B-SLC11131) til køkkenet og depotrum, vil udgifterne til udskiftning
af samtlige låse og nøgler blive opkrævet.
Lejetager gør sig ansvarlig for sine gæsters opførsel. Lejetager er derfor indforstået med at
der ved overlagt beskadigelse af inventar m.v., eller anden ekstraordinær misligholdelse af
lejemålet, kan der opkræves yderligere beløb til dækning af disse. Dette gælder under hele
arrangementets varighed, også selv om andre kollegianere deltager i festen.
Den ansvarshavende centerleder/barvagt kan til enhver tid lukke festen i tilfælde af
problemer med for høj musik, gæster el. lign.
Lejetager er ansvarlig for rengøring efter arrangementet.

Såfremt lejetager ikke opfylder ovenstående krav, erklærer han/hun sig indforstået med at
depositum inddrages.

Er lejetager under 20 år skal vedkommende have en ansvarlig over 25 til at medunderskrive.
Den ansvarlige over 25 år stiller sig ydermere økonomisk ansvarlig, og er indforstået med
ovenstående krav.

Underskrift, samt navn og adresse til ansvarlig over 25 år:
Fulde navn:_______________________________
Adresse:_______________________________ By og postnummer: ____________________
Telefon nr.:_______________________________

