Lejebetingelser for ungdomsfester 11.01.17
Som udgangspunkt udlejes der kun til beboere i Odder kommune, der er fyldt 25 år
med overvågning af arrangementet af kontrollører hyret gennem os.
Nærværende lejebetingelser supplerer og bestemmelserne i dokumentet ”Instruks
ved udlejning”.

Pris:
Kontrollører ............................... 550 kr. pr. time + 1 time mere, end der er gæster.
Lejeprisen................................... 350 kr. pr. time i det tidsrum, der er gæster.
Miljøtillæg .................................. 200 kr.
Medlemskab af foreningen ....... 100 kr.
Obligatorisk slutrengøring ........ 1500 kr.
Evt. service………………………… ...... 500 kr.
Depositum ............................... 3000 kr. tilbagebetales, hvis ingen skader er sket.

Der må påregnes mindst 14 dages tilbagebetalingstid af depositum.
Der udlejes som tidligere nævnt kun til voksne over 25 år. Det betyder, at det er den
voksne, der skal foretage bookningen og samtidigt være økonomisk ansvarlig for
salgsordren/lejeaftalen. Der skal være mindst 4 voksne over 25 år til stede under
hele festen. I god tid inden arrangementets afholdelse modtager lejer nødvendige
instruktioner på Pakhusets kontor. Disse Instruktioner SKAL følges under hele
arrangementet.
Endelig salgsordre/lejeaftale tiltrædes af den person, der er ansvarlig for
arrangementet. Der betales for medlemskab af Pakhusforeningen samtidigt hermed.
Den samlede lejepris ifølge salgsordre/lejeaftale SKAL betales senest 10 dage inden
arrangementets afholdelse.
I den periode, der er indgået aftale om benyttelse, har den ansvarlige for lejeaftalen
det fulde ansvar for lokalerne, aflevering efter brug, samt at brandmyndighedernes
bestemmelser overholdes.

Lejer er erstatningspligtig for evt. ødelagt løsøre, inventar, service, køkkenudstyr,
borde, stole m.v., hvor skaden ikke er at betragte som almindelig slitage.
Lejer forpligter sig til at sørge for, at der ikke sker hærværk på Pakhusets ejendom.
Udbedring af evt. skader må kun foretages af udlejer.
Lejer er selv ansvarlig for evt. myndighedstilladelser herunder også spiritusbevilling,
der knytter sig til lejers arrangement.
Det indskærpes, at alle døre og vinduer skal være lukkede under hele festen. Det er
IKKE tilladt at opholde sig på øst-terrassen (ud mod banen) samt på busarealet. Tag
venligst også hensyn til vore naboer. Rygning er forbudt i hele huset. Der sættes
barrieretape op, hvor gæster ikke må færdes.

Lokalerne skal afleveres i ryddet stand.
Tilbagebetaling af depositum finder sted, når lokalet/lokalerne er synet og
godkendt. Eventuelle skader på inventar, manglende oprydning, forkert placering af
møbler, m.m. er for lejers regning, idet lokalerne skal afleveres i ryddet stand.
Ethvert væskespild skal være totalt fjernet. Bordene skal efterlades rengjorte og
placeres i depotvogn 2 med pilene vendt opad. Stole hentes og stables
efterfølgende i depotvogn 2 i stakke med 10 stk. Stole uden betræk anbringes i
depotvogn 3.

Der må under INGEN OMSTÆNDIGHEDER anvendes røgudstyr, farvede
papirduge, konfettirør og lignende, da der kan ske afsmitning af farve på
gulve. Musikken skal stoppe kl. 02.00.

