Horsens, august 2021

Leje af Beboerhuset
Udlejning
Beboerhuset kan anvendes af beboere i AAB’s afdeling 35 Torsted vest. Booking kan ske ved
henvendelse til afdelingsbestyrelsen. Lejen går til at holde beboerhuset vedlige og udskifte
slidt inventar mv.
•
•
•

Prisen for en weekend (fra fredag kl. 11:00 til mandag kl. 08:00) er 200 kr.
Prisen for en hverdag (pr. døgn) er 0,- kr.
Arrangementer hvor alle beboere er inviteret koster ikke noget (heller ikke i
weekender)

Både ved leje i weekender og på hverdage opkræves et depositum på yderligere 200 kr. som
ikke returneres ved aflysning / flytning af arrangementet. Huset og dets inventar/service
gennemgås efter hver udlejning. Og er det afleveret i anmærkningsfri stand, returneres
depositummet. Ellers anvendes beløbet til hel eller delvis erstatning/betaling for mangelfuld
rengøring, ituslået service m.m. Overstiger omkostningerne til rengøring eller erstatning af
ødelagte ting depositummet pålægges den resterende del i huslejen for den kommende
måned.
Nøglen til beboerhuset udleveres af afdelingsbestyrelsen. Det er også afdelingsbestyrelsen
der går huset efter og sikrer at alting er som det skal være.
Inventar/service
Beboerhuset har plads til 32 siddende personer. I køkkenet er der komfur, ovn, kaffemaskine,
køleskabe med fryser, opvaskemaskine mm.
Regler for anvendelse af beboerhuset
Som lejer skal du være til stede og deltage i det pågældende arrangement, når du lejer
beboerhuset. Du er ansvarlig for, at de omkringboende ikke oplever støj eller andre gener
både under dit arrangement, og når gæsterne forlader huset.
•
•
•

Alle arrangementer skal afsluttes senest klokken 23.30, hvorefter der skal være ro i
beboerhuset – også hvis du har lejet beboerhuset i en hel weekend.
Vinduer og døre skal være haspede og låste, når huset forlades.
Rygning er ikke tilladt i beboerhuset.

Rengøring
•
•
•
•
•
•

Lokalerne skal afleveres opryddet og i henhold til nedenstående.
Gulvene skal støvsuges og vaskes.
Borde afvaskes og stole aftørres og stoles op.
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.
Ituslået/manglende service skal erstattes, giv besked om ituslået service ved aflevering
af nøglen.

Mangelfuld oprydning og rengøring takseres efter gældende takst som pr. er 500 kr. pr. time.
Det lyder strengt, men formålet er, at man som bruger af beboerhuset altid skal kunne være
sikker på at modtage beboerhuset i rengjort og ordentlig stand.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen for afdeling 35 Torsted Vest

Vedtaget på afdelingsmøde d. 23. august 2021

