Betingelser og info for leje af Holmegaardens lokaler

1. Reservering foregår ved den ansvarlige for udlejning på telefon: 20 55 32 97. Det er
muligt at se på gelsted-bf.dk i udlejnings kalenderen om der er ledigt.
2. Betaling kan foregå kontant eller på mobile pay, ved udlevering af nøglen. Nøglen
udleveres ved henvendelse på Holmegaarden, torsdag inden arrangementet mellem
kl 19.00 og 19.30, med mindre andet er aftalt.
3. I lejemålet er inkluderet vand, varme, el og retten til brug af køkken og toiletter i
stalden og ved døren ud til laden samt borde, stole og bænke til arrangementet.
Den lille flagstang udenfor hoveddøren er også til fri afbenyttelse, flaget kan findes i
baren i stalden. Der henstilles til at flagregler overholdes. Lejer skal selv medbringe
karklude, viskestykker, rengøringsmidler og håndsæbe til toiletter.
4. Varmen tændes på de 2 kontakter ved loftet hvor rørene fra radiatorerne går op, et
tryk giver varme i 3 timer.
5. Det er forbudt at stå på borde og bænke og i øvrigt skal lokaler, inventar og
udendørsarealer behandles forsvarligt.
6. Ved aflevering skal lokaler afleveres i rengjort stand gulvene skal vaskes og borde
tørres af og sættes på plads. Der ud over skal inventar samt service være rengjort og
sat på plads. Udendørsarealer skal være ryddet for affald, flasker, cigaretskodder
m.v. Affald deponeres i den store blå container bag Holmegaarden og flasker i den
grønne affaldsbeholder ved siden af. I tilfælde af utilstrækkelig rengøring vil der
blive opkrævet et gebyr på min. 500 kr.
7. Har arrangementet medfør skade på inventar eller service skal dette noteres på
bagsiden af dette papir som udleveres sammen med nøglen. Lejer er ansvarlig for
alle skader under lejemålet og vil blive gjort erstatningspligtig.
8. Lokalerne skal afleveres kl. 9.00 den følgende dag med mindre andet er aftalt.
Nøglen afleveres sammen med evt. skadeliste i postkassen ved vejen (der står
”Aktivitetshuset Holmegaarden, Søndergade 80” på den).
9. Opstår der fejl eller mangler i lejeperioden forefindes der en kontaktliste i elskabet i
køkkenet. Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for følger af driftsforstyrrelser.

Gelsted Borgerforening ønsker dig/jer et godt arrangement.

