UDLEJNINGSREGLER
BEBOERHUSET, Houmannsgade 23
Udlejning
Beboerhuset kan kun udlejes til beboere i AABs afdeling 24 Nørreport og AABs afdeling 25
Renoverede Ejendomme. Udlejning sker ved henvendelse på AAB´s kontor i Kongensgade 25 i
kontortiden.
Lejen
er kr. 1.000,- og depositum er kr. 500,-, som tidligst tilbagebetales onsdagen efter endt leje.
Depositum betales ved bestilling og tilbagebetales ikke ved evt. annullering eller ændring af dato for
bestillingen.

Nøgle
til lokalerne udleveres, mod betaling af lejen, på udlejningsdagen (fredag) på AAB´s kontor i
Kongensgade 25 i kontortiden kl. 10.00 – 13.00. Lokalerne kan tages i brug fra kl. 14.00, og skal være
rengjort og forladt senest natten til mandag klokken 03.00 .

Aflevering af nøgle
sker på AAB´s kontor i Kongensgade 25, senest mandag kl. 1300, (ønsker man at aflevere nøglen
før kontoret åbner kl. 10.00, kan den afleveres gennem brevsprækken).
Inventar/service
Der er borde, stole og service til 60 personer. I køkkenet er der komfur med fire kogeplader,
mikrobølgeovn, ovn, kaffemaskine, køleskabe med fryser, opvaskemaskine mm.
Lejer skal selv medbringe karklude, viskestykker, håndklæder og duge.
Opvaskemiddel, sæbe til håndvaske, toiletpapir, affaldssække og tabs til opvaskemaskinen findes i
beboerhuset.

Ordensregler
Lejer skal være tilstede under hele festen, og er ansvarlig for, at festen forløber uden gener for de
omkring boende, også når gæsterne forlader huset.
Festlighederne skal afsluttes senest klokken 02.00, og huset skal forlades senest klokken 03.00.
Det er ikke tilladt at overnatte i huset.
Vinduer og døre skal være haspede og låste, og tyverialarm aktiveret når huset forlades.

Rengøring
Lokalerne skal afleveres opryddet og i henhold til nedenstående.
Gulvet i festsal, køkken, forhal og toiletter skal udelukkende fejes rent.
Borde afvaskes og stole aftørres og stoles op. Bordopstilling, se opslag på skitse i festlokalet.
Køkkenborde, køkkenvask, komfur, ovne og køleskabe skal være rengjorte.
Kogeplader må kun rengøres med rengøringsmiddel beregnet hertil, det forefindes under vasken.
Alt bestik, service, glas, gryder mv. skal være afvasket og sat på plads i køkkenskabene. Rengøring
og oprydning skal godkendes og itu slået/manglende service erstattes, giv besked om itu slået
service ved aflevering af nøglen.
Mangelfuld oprydning takseres efter gældende takst som pr. er 300 kr. pr. time.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen for afdeling 24 Nørreport

Godkendt på det ordinære afdelingsmøde i afdeling 24 d. 16. august kl. 18.00

