Tillæg til lejekontrakten til beboerlokalet Lagunen
Regler for benyttelse af lokalet.
1) Lokalet må kun benyttes til private fester, og der må IKKE opkræves nogen form for entré samt
betaling for mad eller drikkevarer. Arrangementer afholdt af AFD 1 er undtaget denne regel.
2) Lejeren af lokalet er ansvarlig for de øvrige gæsters optræden omkring Lagunen.
3) Elektronisk eller levende musik, skal være afpasset så lydniveauet ikke er generende for de
omkringboende, og der må IKKE spilles musik når vinduerne er åbne, musikken ophører klokken
01.30
4) Efter modtagelsen af lokalet, gennemgår lejer lokalet, findes det ikke tilfredsstilende, skal udlejer
kontaktes inden for 2 timer, ellers er lejer ansvarlig.
5) Det er muligt at få hejst Dannebrog til din fest, kontakt udlejer for mere info.
6) Nødudgangene i salen, må kun åbnes i tilfælde af brand, og sikkerhedsglasset må ikke være itu.
7) Rengøring er obligatorisk, dog skal lejer selv sørge for at gøre rent efter informations mappes
forskrifter. Mappen ligger i køkkenet og vil også blive gennemgået af udlejer ved kontraktens
underskrift.
8) Hvis overstående IKKE overholdes vil depositummet helt eller delvist blive inddraget.
9) Det er ikke tilladt og overnatte i Lagunen, bliver dette opdaget bliver kontrakten ophævet og det vil
ikke være muligt og leje Lagunen fremover.
10) Det er ikke tilladt og bruge nogen form for røgmaskiner eller lign.
11) Der må IKKE bruges nogen form for farvet konfetti i lokalet, da det misfarver gulvet. Anden form for
konfetti skal være fuldstændig væk fra gulvet, ved endt udlejning. Sker dette ikke vil der blive bestil
et rengøringsfirma udefra på lejers regning. Det er heller ikke tillade at tænde fakler og grille
indenfor.
12) Lokalet er kun beregnet til 70 personer, og der må på intet tidspunkt være mere end 70 i lokalet. Er
der mere end 70 bliver festen lukket.

Generelt
Priser: Leje fra klokken 17 før lejedagen til klokken 16 efter lejedagen Kr.1300
Lejen betales ved kontraktens underskrift, dog senest 1 måned før første lejedag
Pr efterfølgende døgn på en i forvejen eksisteren kontrakt: kr.500
Leje 1 dag: kr. 700
Afbestillingsgebyr: kr.400 betales hvis, lokalet ophæves efter kontrakten er underskrevet
Rengøring obligatorisk: kr.400
Depositum: kr. 1200 som betales ved reservation af lokalet
Det er muligt at låne Lagunen til afholdelse af kaffe arrangementer i forbindelse med kobber/sølv
og guldbryllup samt i forbindelse med begravelser/bisættelse uden beregning.
Man vil til dette få adgang klokken 17 dagen før arrangementet til klokken 16 på selve dagen hvor,
arrangementet finder sted.
Der skal stadig betales depositum på kr. 1200 og der er stadig obligatorisk rengøring på kr. 400
Dette er kun for AFD 1`s beboere og kun mod fremvisning af vielsesattest/dødsattest samt
sundhedskort.

Der er ikke håndklæder, viskestykker, karklude eller duge/ servietter til rådighed.
Lejer må selv medbringe dette.
Der må iflg. levnedsmiddelkontrollen, ikke medtages husdyr i lokalet, dog er førerhunde undtaget.
Det tilrådes at fjerne alle værdigenstande når lokalet forlades, samt at holde døren yderdøren
låst/lukket under selve afholdelsen af festen.
Husk at låse døren ved toilettet samt at tilslutte alarmen når lokalet forlades, den vil når den er
tilsluttet vise rød i displayet.
Lejer er ansvarlig for lagunen i lejeperioden.
Jeg bekræfter hermed med min underskrift at have læst både kontrakt, tillæg til kontrakten samt at
informationsmappen er blevet gennemgået sammen med mig.
Ishøj

…………………………………………

Underskrift

…………………………………………………………………………………………………

