
Når du har lejet Kollund Forsamlingshus skal du være opmærksom på følgende:

Hvornår gælder lejemålet fra/til ?:
Lejemålet gælder fra kl. 10.00 til kl. 06.00 den næst følgende dag (evt. ændringer skal
aftales med udlejeren).
Nøglen udleveres af udlejeren og returneres også til denne, med mindre andet aftales.
Lejen på 2100 kr. erlægges ved udlevering af nøglen.

Hvad skal jeg selv medbringe ?:
Lejeren skal selv sørge for viskestykker, karklude, opvaskemiddel og evt. affaldsposer.
Evt. fade/skåle til transport af madvarer m.m.

Må jeg lave mad i Kollund Forsamlingshus ?:
Der må ikke fremstilles mad i køkkenet, da denne kun er godkendt som anrettekøkken.
Maden skal altså medbringes til huset.
Endvidere har lejeren selv ansvaret for medbragte varer (mad og drikkevarer).

Har Kollund Forsamlingshus en forsikring der dækker for private effekter ?:
Nej, Kollund Forsamlingshus har ikke en forsikring der dækker for 3. person, det gælder
efterladte effekter såsom gaver o.l.
Evt. ituslået porcelæn skal erstattes af lejeren. Pris pr. del er 10 kr. Ødelagt inventar skal
erstattes af lejeren.
Bortkommer nøglen er lejer erstatningspligtig for udskiftning af samtlige nøgler samt
omkodning af låsene i forsamlingshuset.

Fornøden tilladelse i forbindelse med dit arrangement !:
Husk at få de fornødne tilladelser i orden inden festen, ansvaret er dit. Her tænkes specielt
på offentlige arrangementer o.l. hvortil der skal søges spiritusbevilling og betales KODA
afgift. Der skal også søges spiritusbevilling til private fester, hvor gæsterne skal betale
helt eller delvis.

Hvad skal jeg selv sørge for inden jeg forlader forsamlingshuset ?:
Borde og stole skal være sat på plads
Gulvene skal være fejet.
Toiletterne skal være ryddet (poserne på dametoiletterne skal være fjernet).
Alt service skal være vasket af og stillet på plads.
Affald o.l. skal anbringes i de opstillede containere (der er endvidere flaskecontainer).
At nøglen bliver afleveret til aftalte tidspunkt.

Hvornår kan jeg evt. aflyse mit arrangement ?:
Evt. afbud skal meddeles til udlejeren senest 31 dage inden arrangementet skal afholdes,
ellers vil der blive opkrævet leje for huset.
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