
Brohusgade 17 
2200 København N 

CVR: 11 82 70 12  

Kontrakt for leje af lokaler i Døveforeningen af 
1866  

Lokale: Festsalen  

Navn:  

Adresse:  

Telefonnummer:  

E-mailadresse:  

Lejeperiode:  

Antal personer:  

Reglement:  

Lejeren er ansvarlig for sine gæsters optræden og handlinger samt at overholde 
husordenen.  

Lokaleleje  

Lokalet ’Festsalen’ ligger på 1. sal på adressen. Der er adgang til køkken og wc samt 
gårdområde (via. brandtrappen). Den udlejes fra fredag før kl. 14 til søndag kl. 16.  

Lokalernes stand  

Lejeren er ansvarlig for det tilstedeværende inventar, herunder service, toiletter, køkken 
m.v. Lokaler og inventar skal afleveres i samme stand, som de blev modtaget. Hvis lejere 



bemærker at lokaler og/eller inventar er beskadiget, bedes de gøre opmærksom herpå ved 
indtrædelse af lejeaftale.  

Det er strengt forbudt at benytte tegnestifter, søm, tape eller lignende på vægge, døre 
eller vindueskarme.  

Musik  

Musikken kan vare frem til kl. 03, hvorefter den skal slukkes. Efter kl. 24:00 er særlig 
larmende musik ikke tilladt. Det er ikke tilladt at have åbne vinduer og døre mens 
musikken kører. Det er ikke tilladt med liveband, DJ eller eget musikanlæg.  
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Rygepolitik  

Det er ikke tilladt at ryge indendørs. Cigarer og skodder skal placeres i 
askebægere og skraldespande.  

Affald  

Der stilles en rulle sorte affaldssække til rådighed. Affald skal deponeres i de opstillede 
containere. Lejer er forpligtet til at sortere affald i de tilhørende containere f.eks. pap, glas 
m.fl. Affaldssækkene skal være bundet før de stilles i containerne.  

Rengøring  

Lejer er forpligtet til at aflevere lokalet opryddet. Rengøring opkræves særskilt og afregnes 
med 300 kr. pr. time.  

Service  



Ved leje af lokaler er det muligt at låne service. Dette skal vaskes af og afleveres i samme 
stand, som det modtages. Det er også muligt at medbringe eget service. Der er tale om 
standardservice som inkluderer:  

• Tallerkener  
• Bestik  

• Vandglas  

• Vinglas  

• Kaffekopper  

Antal af service kan ses på 
labels.  

Med i lejen er også:  

• 1 industriovn, industriopvaskemaskine, kaffemaskine, industrikomfur, køleskab, 
gryder, pander mm.  

Tilkøb: - Dug pr. stk. 
75 kr. - Gasgrill 300 
kr.  
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Reservationsgebyr  

Reservationsgebyr på 1000 kr. betales som bekræftelse af lejen og trækkes fra den 
endelige regning. Reservationsgebyr tilbagebetales ikke ved aflysning. Beløbet 
overføres til reg. 8117 kontonr. 2734081 inden for 7 dage. Skriv dit fulde navn i 
tekstfeltet.  



Aflysningspolitik  

Ved aflysning mindre end fire uger før lejen, vil der blive opkrævet den fulde 
pris.  

Prisen for leje af Festsalen er xxxx kr. (maks. 80 personer) inkl. 
forbrug* (*forbrug inkluderer el, varme, toilet, vand)  

Faktura  

Regningen sendes når lejen er gennemført. Lokaler og faciliteter afleveres i samme stand 
som ved modtagelsen. Såfremt betingelserne for leje ikke er efterlevet som aftalt, hæfter 
lejer for erstatning og rengøring af inventar og faciliteter. Disse vil blive tilføjet på regningen.  

Nøgler  

Nøgler udleveres efter aftale med udlejer. Efter lejen afleveres nøgler i postkassen ved 
indgangen med skiltet ”Døveforeningen af 1866”.  

Ved bortkomne nøgler bliver lejeren opkrævet 500 
kr.  

Undertegnede er indforstået med ovenstående lejebetingelser og har læst 
husordenen.  

________________________________ ________________________________ Dato, 
lejer For Døveforeningen af 1866  
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