Vilkår for leje af Samlingsstuen
Andresens Købmandsgaard 4,
Kerteminde
Bestilling:
Bestilling af lokalet kan ske via Internettet på www.samlingsstuen.dk eller på telefon 26 28 46 51 / 65 32 46
51. Betaling af depositum på 1000 kr. skal ske senest 4 mdr. før arrangementet og selve lejen 2 mdr. før.
Lejeaftalen er først sikret når beløbet er indbetalt. Indbetaling på Nordea reg. Nr 2377 konto nr. 0759 338 707
eller kontant
Priser:
Lokalet koster pr. dag: Fre-, Lør-, Søn- og Helligdage: 3000kr., øvrige hverdage 2800 kr. Se i øvrigt prisliste på
hjemmesiden.
Ved bookning år frem i tiden tages forbehold for prisændringer.
Følgende skal være overholdt:
lokalet afleveres i ryddeliggjort stand. Herunder vaske op, rengøre ovn samt komfur, sætte service m.v. på
plads, sætte borde og stole på plads i standard opstilling samt feje gulv, vinduer lukkes, lys og varme
slukkes og dørene aflåses.
- Alm. affald kan stilles i slippen bag Samlingsstuen. (Ved døren til opvaskerum).
- Glas og flasker skal du selv bortskaffe.
Rygning er ikke tilladt. men der henvises til de 2 borde i gården. De opstillede kummer benyttes til
skodder og aske.
Boldspil i gården er ikke tilladt.
Grill må ikke benyttes uden forudgående aftale.
Lokalet lejes pr. dag fra kl. 08:00 til kl. 22.00
Hvis Samlingsstuen ikke er lejet ud dagen før din booking, kan du mod et ekstra gebyr på 300 kr få nøglen kl. 19.00
dagen før.
Betaling for lokalet indeholder støvsugning og gulvvask
Nøglen:
Afhentes i Præstegade 26 eller efter aftale. Efter brug efterlades nøglen på køkkenbordet og dørene smækkes.
Spisning:
Til lokalet er der et anretter køkken samt opvasker rum. Bemærk oversigten for al servicen. HUSK - du skal selv
sørge for duge, servietter, lys, viskestykker, karklude, kaffepulver, affaldsposer og affaldssække.
Mulighed for leje af duge.
Mangler:
Venligst kontroller som det første at al service er til stede. Du hæfter for mangler – se prislisten i oversigt for
køkkenservice og inventar. Service kontrolleres ved den efterfølgende rengøring.
Korrekt opvask:
Er servicet ikke ordentligt rengjort (f.eks. madrester o.a. skidt på bestik og kalkpletter på glas) ved aflevering
af Samlingsstuen, vil du blive opkrævet yderligere for efterfølgende ekstra opvask.
Vær opmærksom på at opvaskemaskinen skal slukkes efter endt brug.
Skader:
Som lejer er du erstatningsansvarlig for skader på det lejede, som ikke skyldes almindeligt slid.
Musik:
Musik er tilladt således, at det ikke er til gene for de øvrige beboere i Andresens Købmandsgaard. Der er CD
musikanlæg med gode højttalere installeret i Samlingsstuen som kan benyttes
frit. Klaver & Musicboks er ikke tilladt at benytte, af hensyn til det gamle
klinkegulv.
Parkering og ophold i gården:
Der er 2 parkeringspladser som må benyttes i forbindelse med leje af samlingsstuen. Pladserne er afmærket
og har nr. 8 og 9. Øvrige P-pladser er forbeholdt de beboere, der bor i Andresens Købmandsgård. Al øvrig
parkering henviser til offentlig parkering.
Al færdsel i gården foregår under hensyntagen til beboerne i gården.
Overnatning:
Eventuel overnatning kan aftales, da Samlingsstuen råder over 4 dobbeltværelser i sammenhæng med
Samlingsstuen. Se: www.bnb-kerteminde.dk
Ansvarsfraskrivelse:
Fejl der måtte opstå i forbindelse med leje af lokalet, hæfter Samlingsstuen I/S ikke for, hverken direkte eller indirekte.
Adresser:
Adressen på lokalet er: Andresens Købmandsgård nr. 4, 5300 Kerteminde.
Brug venligst indkørsel ved Nordfyns Bank fra Langegade.
Internettet:
På Internetadressen www.samlingsstuen.dk kan du se alt om samlingsstuen, også forslag til bordplaner – du kan
også se om lokalet er ledigt på den dato du måtte ønske.
E-mail: info@bnbkerteminde.dk
Andresens Købmandsgård 4,
5300 Kerteminde
Tlf: 65324651 eller 26284651

