
Ndr. Munkegårds beboerlokale 
 

Der kan foretages opdækning til 40 personer.  

Prisen for leje af lokalerne samt depositumer som følger:  

Lejen udgør for 1 dag/weekend…..….. kr. 700,-  

Depositum udgør ……………………. kr. 1.000,-  

Disse beløb skal betales ved bestilling. Reservationen er bindende ved betaling. 

Lejeren hæfter for manglende rengøring, beskadigelser af lokalerne, samt inventar, udstyr og 

service.  

Såfremt der konstateres skader eller mangler, vil dette blive modregnet i det betalte depositum, 

herunder brydning af plombe på branddør som koster kr. 1.000,-.  

Såfremt der ikke er dækning i depositum, vil der blive foretaget ekstraordinær opkrævning. Dette 

eftersyn foretages af bestyrelsen eller en af denne udpegede person.  

Ved afbestilling senere end 14 dage før lejedatoen, fortabes ½-delen af lejen, med mindre 

lokalerne kan udlejes til anden side.  

Reservering af lokalerne, betaling af leje og tilbagebetaling af depositum, foretages hos:  

Mads Langhoff, Dalstrøget 175, st. mf. på mobil 2083 6747  
Henvendelse kun hverdage mellem kl. 17:00 og kl. 19:00 
 

Nøglen til lokalerne afhentes på ovennævnte adresse, og tidligst 2 dage før udlejning. Nøglerne 

afleveres personligt, ligeledes på samme adresse dagen efter endt brug.  

Det er KUN Ndr. Munkegård’s egne beboere der kan leje lokalet, og KUN til eget brug. (Udlejning 

til 3. person må IKKE finde sted). Lejeren skal være fyldt 20 år.  

Der forefindes kun det service og køkkenudstyr, som står på den udleverede inventarliste.  

Det er ikke tilladt, at lave mad med friture eller bruge grill i lokalet. 

Der forefindes vaskemiddel til gulvet og sæbe på toiletterne.  

Lejer skal selv sørge for viskestykker, håndklæder, karklude, toiletpapir og køkkenrulle.  

Det er i egen interesse at sikre, at service og udstyr i henhold til inventarlisten er til stede og ikke 

fejler noget, da lejer efterfølgende vil blive gjort ansvarlig for fejl eller mangler.  

 

 



Ordensregler: 

 
  Gæsteparkering: Vi anbefaler pladsen ved Vangede Station eller Dalstrøget  

 Det er ikke tilladt at foretage opklæbning i lokalerne.  

 Al musik eller anden støjende adfærd skal ophøre kl. 24.00 og lokalet skal forlades senest kl. 

02.00  Afdelingens almindelige husorden skal overholdes.  

 Al ophold i kælder- og trappeopgange er ikke tilladt. 

 Der må ikke medtages husdyr i lokalerne.  

 Alt service skal vaskes op og stilles på plads. Termokander vaskes af, kaffemaskinen 

rengøres/aftørres.  

 Kogeplader og ovnen skal rengøres og ovnen være tømt. 

  Køleskabe, fryser samt opvaskemaskine skal efterlades tomme og rengjorte.  

 Køkkenborde afvaskes og skabslåger aftørres og gulvet skal vaskes.  

 Borde og stole rengøres og anbringes som modtaget. 

 Toiletter rengøres grundigt og efterlades med aflåste døre.  

 Lejer er ansvarlig for, at alle vinduer og døre er lukket når lokalet forlades.  

 Lokalet skal forlades aflåst. Hvis bestyrelsen modtager berettiget klager om overtrædelse af 

ovennævnte regler, vil lejeren ikke fremover kunne leje lokalet. Ovennævnte er vedtaget og 

godkendt af Bestyrelsen for Ndr. Munkegård. 
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