Regler for leje af H/F Dahlias fælleshus.
Fra først i oktober til sidst i marts – kan fælleshuset lejes i hele weekender (fredag til søndag).
Dog kan det ikke lejes ud fra 20. december til 3. januar.
Kun medlemmer af H/F Dahlia kan leje fælleshuset til arrangementer, hvor de selv deltager.
Foruden ovenstående, gælder følgende:

Ordensregler
Rygning er ikke tilladt indendørs i lokalerne, men der kan ryges udendørs,
Der må ikke medbringes kæledyr,
Borde og stole må ikke tages med udenfor,
Gæsterne må ikke stå på borde og stole,
Vinduer og døre skal være lukket efter kl. 22,
Eventuel musik skal tilpasses, så det ikke generer områdets beboere, og høj musik må ikke finde sted
efter kl. 02:00.

Det er lejerens pligt og ansvar, at deltagere udviser ”god ro og orden” under arrangementet.
Ved leje af lokalerne er lejer selv ansvarlig for eventuelle myndighedsgodkendelser eller andet, som
knytter sig til arrangementet. Udgifter herved er udlejer uvedkommende.

MAN SKAL SELV MEDBRINGE HÅNDSÆBE, VISKESTYKKER, OPVASKEMIDDEL, HÅNDKLÆDER OG WC-PAPIR.

Leje og depositum
Booking af lokalerne foretages via mail til leje@hf-dahlia.dk, hvorefter indbetaling af leje og depositum aftales.

Lejen for lokalerne, kr. 1000.00 samt depositum kr. 1000.00
Bookingen er først gældende når det fulde beløb for leje og depositum er betalt.
Såfremt der ikke sker betaling af leje og depositum på det aftalte tidspunkt, anses bookningen for ugyldig,
og lokalerne kan lejes ud til anden side.

Nøgler
Nøglen til det lejede udleveres af udlejer.
Ved leje af lokalerne har man brugsretten til lokalerne fra fredag til søndag. Nøglen udleveres efter aftale
med udlejer.
Aflevering af nøgle sker ved gennemgangen af fælleshuset.
Lejer må ikke udlevere nøgler til andre.

Aflevering af det lejede / rengøring
Ved aflevering af lokalerne forventes som minimum følgende:
Generelt
At de lejede lokaler skal afleveres i samme stand som ved modtagelse.
At der er ryddet op i lokalerne
At borde og stole er stillet tilbage som ved modtagelsen af lokalet

At vinduer og døre lukkes og låses, samt at lys slukkes
At affald er bortskaffet
At gulvene i hele huset er fejet og vasket i det rengøringsmiddel der står i rengøringsskabet i depotet, mærkeret
”GULVVASK”.
At ituslåede ting sættes på køkkenbordet
At toiletterne er rengjorte.
Køkken
At service vaskes ordentligt af og sættes på plads
At opvaskemaskinen er tømt og rengjort
At kaffemaskine og elkedel er tømt og rengjort
At kogeplader er rengjort
At ovne og tilhørende plader og riste er rengjort
At køleskabe og fryser er rengjort indvendigt
Udearealer
At udearealer kontrolleres for cigaretskodder, krus, flasker osv. som bortskaffes
Tilbagebetaling af depositum
Ved aflevering af lokalerne vil udlejer gennemgå lokalerne, og såfremt alt er i orden vil depositummet blive
tilbagebetalt senest fem arbejdsdage efter leje af lokalerne.
Der trækkes et beløb i det indbetalte depositum, hvis ovenstående ikke er overholdt.

Sanktion
Såfremt ovenstående lejebetingelser ikke overholdes vil det medføre karantæne fra at leje lokalerne
fremadrettet.

Aflysning
Ved aflysning af arrangementer skal Lejer annullere reservationen inden 14 dage før den aftalte dato, og for at få
det fulde beløb tilbage. Ved senere annullering betales kun depositummet tilbage.

