
                                    Lejeaftale Vestermariehuset

           Efterfølgende findes de aftaler som indgås i forbindelse med leje af
           Bornholmerkirkens lokaler i Vestermariehuset.

           Slutrengøring er inkluderet i lejeaftalen.

           Lejeaftalen giver mulighed for følgende lejekombinationer:

          Lille og store sal med to tilstødende stuer samt hele køkkenet, for
          tilberedning af varm og kold mad incl. Service.  Pris; 4000 kr.

          Lille og store sal med to tilstødende stuer, samt køkken til brug
          for kaffebrygning og opvask incl. Service.  Pris; 3500 kr.

          Lille sal for arrangementer med spisning.  Pris; 2000 kr.

          Lille sal for begravelseskaffe, generalforsamlinger, mm. Pris; 1000 kr.

         Medlemmer af Bornholmerkirken kan leje huset til reduceret pris.

         Henv. Ang. lokaleleje sker til Finn Nielsen, mobil: 40475750
        
         E-mail:  elfi@pc.dk

mailto:elfi@pc.dk


                                      Tillæg til lejeaftalen

             For ituslået / beskadiget service ( pr. del )  kr. 25,00

             Faciliteter:
             I køkkenet forefindes køleskab, kaffemaskine  ( 2 x 10 liter ),
             opvaskemaskine, dybfryser, stor og lille varme / bageovn, samt
             gaskomfur med seks blus. Derudover forefindes køkkenredskaber i
             rimeligt omfang.

            Service: Der er tallerkner, bestik, glas mm. Til rådighed for 
            90 personer.

            Lokalerne henstår som de bliver brugt i det daglige, opstilling af
           borde og stole, samt borddækning står lejer for. Lejer forpligter sig
           til, at overdrage lokalerne og inventar i samme gode stand som ved
           modtagelse.

           Lejer skaffer selv stearinlys, servietter duge,
           viskestykker og karklude.

          Afslutningsrengøringen sørger udlejer for og er inkluderet i prisen.

         Lejeperiode og betingelser:
        Lejer har lokalerne til rådighed i et døgn. Ved afholdelse af
        arrangementer om lørdagen, kan der i nogle tilfælde dækkes bord mm. 
        Fra fredag aften, hvis huset ikke er optaget til anden side.
        Arrangementer på lørdage skal være færdige senest søndag morgen
        kl. 05.00

        Almindeligvis er huset optaget om søndagen fra kl. 09.00 til kl. 14.30
        Dog kan lokalerne også lejes enkelte søndage.



            Fødevareansvar:
            Bornholmerkirken kan ikke stilles til ansvar i forbindelse
            med opbevaring, tilberedning eller servering af fødevarer
            eller f. eks. Kaffeserveringer mv. ifb. med arrangementer.

           Der er stillet krav fra fødevarestyrelsen, om at bestik, tallerkner
           og alt andet service skal vaskes op i industriopvaskemaskinen.

           Ethvert fødevareansvar, herunder overholdelse af temperaturkrav
           mv. påhviler alene lejer.
       
          

            


