Standard udlejning
inkl. prisen
Stole/Borde 90 x 120 cm
Cafeborde (5 stk.)
Trådløs internet.
Service
Se mere på vores hjemmeside
www.brylle-forsamlingshus.dk

Sal størrelse: 11 x 8,5 m

Ekstra udlejning
(til fest i huset)

Runde borde 130 cm Ø kan lejes
Runde borde 150 cm Ø kan lejes
Duge til de runde borde 130 Ø
Priser se på vores hjemmeside under priser.
eller spørg udlejeren.

Lydanlæg, mikrofon, projekter
Priser se på vores hjemmeside under priser.
eller spørg udlejeren.

Tjek liste














Ordne opvaskemaskine
Ordne kaffemaskine
Radiator står på 3
Tømt fryseren
Slukket fryseren
Tømt affaldsspand på
toiletterne
Ordnet 1 sal
Haspet vinduer

Ved leje af
Brylle
Forsamlingshus

Køkkendøren låst
Slukket ventilation i sal
Slukket ventilation i køkken
Slukket lyset i huset

Lejeperioden
Fra kl. 08:00 - 06:00.
Udlejning:
Tlf. 6475 1657
info@brylle-forsamlingshus.dk
se mere på
www.brylle-forsamlingshus.dk

Udlejningsperiode:

1-9-2017

Du skal selv medbringe

Toilet og gang

Erstatning ansvar

Karklude/Håndklæder

Toiletter gåes efter

viskestykker (10-12 stk.)

Gulvet fejes

Der gøres opmærksom på, at lejer/lejere
er erstatningspligtige ved ødelagt
inventar.

Opvaskemiddel
ikke til opvaskemaskine

Opvask

Dette gælder også tilsmudsning af stole.

Tallerkner - bestik – glas
skal aftørres, efter afvaskning,
Så det er helt rent og tørt.

Ved bortkomst af nøgle gøres opmærksom på at låse omlægges og der erstattes 14 stk. nøgler ca. pris 950,- kr.

Omvaskning koster
200,- kr.

Brud af sikkerheds kop ved brandudgang
på første sal uden gyldig grund 350,- kr.

Toiletpapir/sæbe
Køkkenrulle
Store affaldssække
gode knive
emballage til diverse madvare

Affald fjernes

Køkken

Forbud

Huset efterlades på følgende måde:

Komfur – ovn – køleskabe og fryser
skal tørres af. Opvaskemaskine kaffemaskine tømmes og rengøres,
gulv fejes.

Iflg. Politivedtægten må der ikke
affyres raketter eller lign. Fyrværkeri
af hensyn til de omkringliggende huse
med stråtag.

Den store sal

Ituslået effekter

Bestyrelsen henstiller til, at man ikke
står på stolene af hensyn til de næste
lejere.

Efter endt brug

Standardbordene skal tørres af,
Stole stables a´10 stk. og alt sættes
på depotet
Gulvet fejes.

Den lille sal.
Bordene tørres af.
Stolene stables 10 stk.
Gulvet fejes.

Skal stilles på køkkenbordet da
dette ikke må medgå i vores
affaldscontainer.
Prisopslag for ituslået porcelæn ved køkken
døren, eller på hjemmesiden under priser.

Ekstra rengøring
Opkræves 300,Dette vurderes af rengørings –
personalet

Inden huset forlades
Tjek at ventilationen er slukket,
kontakt sidder på V side af scene.
Tjek at lyset er slukket i huset, dog ikke
toiletterne da det slukker automatisk.
Tjek at radiator står på 3.
Tjek at alle døre er låst vinduer er haspet.

