
 

Lejebetingelser: 

 

Postgaarden stiller møde- og festlokaler til rådighed med tilhørende faciliteter. Vi sørger for løbende vedligehold og 
dermed har alle et godt udgangspunkt for at få en god oplevelse.  

• Oprydning:  

Salene: Alle borde aftørres og sættes på plads på lageret, stole rengøres og stables på lageret, gulvene fejes. Gulvene 
i salene skal forblive tørre under festerne, så vær opmærksom på at få tørret op, hvis nogen måtte have et uheld 
med drikkevarer. 

Toiletter: Gulvene fejes. Har nogen haft et ”uheld”, skal dette naturligvis fjernes. 

Forgang: Gulvene fejes. 

Køkken: Medbring selv karklude, viskestykker, stanniol, poser og opbevaringsbokse til maden. Komfur og ovn 
rengøres, køleskab og fryser tømmes og rengøres, alt service skal skylles af inden opvask, opvaskemaskinen tømmes 
for vand og sien rengøres, kaffemaskine og kander rengøres, skraldespanden tømmes, flasker, dåser og pap tages 
med til genbrug, alle borde og flader aftørres og gulvet fejes. Såfremt ekstra opvask er nødvendig efter aflevering, vil 
der blive opkrævet et gebyr på 1.000 kr.  

• Rygning: 

Rygning er ikke tilladt indendørs, der forefindes beholdere til rygeaffald udendørs. 

• Brandsikkerhed:  

Myndighederne stiller strenge krav til brandsikkerhed. Der skal være frie flugtveje ved alle markerede udgange. 
Døre, gange og passager må ikke blokeres med møbler, højtalere eller andet. Overnatning i festsalene er ikke tilladt. 

• Erstatning: 

Det kan ikke undgås at ting går i stykker, men det er vigtigt for os at få ødelagt service byttet til nyt, derfor opkræves 
30 kr. pr. ødelagt del. Skulle andre større ting ved uheld gå i stykker vil vi fastsætte en rimelig erstatning.  

• Generelt: 

Der vil være flag til rådighed.  

Tjek altid udenoms arealer for affald inden aflevering.  

Postgaarden har naboer, der skal tages hensyn til. Derfor skal døre og vinduer holdes lukket når der spilles høj musik.  

Der opkræves en forudbetaling på 1.000 kr. senest et halvt år før udlejedato. Restbeløb indbetales senest 3 uger før 
udlejedato. Herefter er Postgaarden ikke forpligtet til at acceptere en aflysning og ej heller forpligtet til at 
tilbagebeløbet lejebeløbet. Depositum tilbagebetales dog aldrig uanset tidspunkt for annullering. Undtaget er 
konfirmationer, hvor forudbetaling vil blive opkrævet allerede ved bestilling. 

Såfremt vilkårene for udlejning ikke er overholdt, ser vi os nødsaget til at opkræve et ekstra gebyr, der modsvarer de 
vilkår man ikke har overholdt.                                                                                               

Postgaarden ønsker alle vores gæster får en rigtig god oplevelse! Husk altid at aflevere Huset i samme stand som 
du ønsker at modtage det   

 


