
 

Fælleshûzed 
er velegnet 

til alle slags sammenkomster  

fra 20 - 120 personer 

Maksimalt 120 personer 

Køkken med service til 120 personer 

1 stk. handicaptoilet i stueplan 

Garderobe og toiletter i kælder 

Projektor og storskærm 

   

Lejevilkår: 

 Ved lejemålets ophør skal lokalerne være 
ryddet og service rengjort. 

 Gulve skal fejes og vaskes. Inventar og ser-
vice anbringes som ved overdragelsen. 

 Borde og stole skal være rengjort og stillet i 
standardopstilling ved lejemålets ophør. 

 Køkkenet skal være ryddet og afvasket. 

 Ituslåede glas og porcelæn skal dog stå på køk-
kenbordet. 

 Affald skal anbringes i aflåst skraldestativ. 

 Der skal medbringes duge, håndklæder, viske-
stykker, toiletpapir, håndsæbe m.v. 

 Benyttelse af musik skal ske med fornøden hen-
syntagen til naboer og må ikke foregå for åbne 
døre og vinduer. 

 Inventar, herunder porcelæn, glas og bestik, 
må ikke fjernes fra lokalerne. 

 Lejen er inkl.  lys - varme - vand. 

 Lejen og reservationsgebyr indbetales forud 
på konto, som oplyses ved reservation. 

 Lejen er eksklusiv al rengøring af lokalerne. 
Ved manglende rengøring rekvireres ekstern 
rengøring på lejers regning. Udgiften  til 
eventuel rengøring og erstatningsbeløb 
modregnes  i reservationsgebyr. 

 Ved annullering af aftale om leje af lokale 
tilbagebetales reservationsgebyr alene med 
kr. 500. 

Se endvidere den konkrete lejeaftale 

Praktiske forhold: 

 Reservation er gyldig, når reservationsge-
byr er indbetalt og lejeaftale er returneret. 

 Ved leje af lokalerne 1 dag: Lejeren råder 
over lokalerne fra kl. 10.00 på udlejnings-
dagen indtil kl. 9.00 næste dag. 

 Ved leje af lokalerne for en weekend: Lejer 
råder over lokalerne fra fredag kl. 14.00 til 
mandag kl. 9.00.  

 Overnatning i lokalerne er ikke tilladt. 

 Nøglen afhentes efter nærmere aftale, når 
indbetaling har fundet sted. 

 Som udgangspunkt afholdes der syn og 
aflevering af nøgler kl. 9.00 dagen efter. 
Endeligt tidspunkt for syn vil fremgå ved 
afhentning af nøgle. 

 Reservationsgebyret afregnes senest 3 
hverdage efter lejeforholdets ophør ved 
indsættelse på lejers bankkonto efter, så-
fremt der er sket aflevering af nøgle. 



Bordopstillinger 
Eksempler 

Bordene måler 90 x 140 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon 5150 1942

Udlejning 
 

Leje pr. dag 
(fra kl. 10 til næste dag kl. 9) 

Lejere i Bo42   kr. 900 
For øvrige   kr. 1.300 
Leje af ekstra dag  kr. 500 

——————————————————————————————————————————— 

Weekendtilbud 
(fredag kl. 14 til mandag kl. 9) 

Lejere i Bo42   kr. 1.600 
For øvrige   kr. 2.000 

 ——————————————————————————————————————————— 

Rengøring 
Ovenstående priser er eksklusiv oprydning 
og al rengøring af lokalerne, herunder 
køkken og toiletter. 
 

Rengøring kan tilkøbes efter særskilt aftale 
og koster som udgangspunkt kr. 2.000 
 

——————————————————————————————————————————— 

Reservationsgebyr 
Reservationsgebyr  kr. 1.500 

 

Reservationsgebyr refunderes alene med 
kr. 500 ved annullering af reservation. 

Priser Fælleshûzed 
Torneværksvej 53 

3700 Rønne 

Udlejning 

Telefontid: 

Mandag - Torsdag 

ml. kl. 17.00 - 18.00 


