UDLEJNING
MULTISAL MIDTPUNKTET

Vi danner rammen om
din næste fest !

FACILITETER
REGLER
PRISER
PRAKTISKE OPLYSNINGER

Kære lejer!
Tusind tak fordi du har valgt at leje Midtpunktet!
Med denne lille folder er det vores ønske, at du sikres de bedste rammer.
Har du andre ønsker end beskrevet i brochuren, hører vi meget gerne fra dig.
God fornøjelse med planlægningen af din fest.
Venlig hilsen
Kristian Hedegaard
Centerleder

Lejebetingelser pr. 1.6.2017:

Leje af multisal til fest og lign. sker efter nedenstående forskrifter:

Lejepris:
Multisal pr. time
Multisal 1 døgn

inkl. Service +anretter køkken

350,3300,-

Aula pr. time
220,Leje af hal til boldspil i forbindelse med fester 500,Priserne er incl. alm. rengøring efter foreskrevne retningslinjer. Er retningslinjerne
ikke overholdt pålægges lejer særskilt betaling for rengøring. Beløbet er incl. El—
vand—varme.

Praktiske oplysninger:

I køkkenet er der bl.a.

et stort køleskab (tomt og til lejers fulde disposition) fryseplads efter aftale

røremaskine

el-kogekande—håndmixer

industriopvaskemaskine

stor ovn og keramisk komfur

kaffemaskine til 20 l. kaffe
Man medbringer selv karklude—viskestykker—stanniol—husk bøtter til
evt. rester ;-)
På toiletter forefindes sæbe, toiletpapir og håndklæder, som er til fri afbenyttelse.
Til pyntning:

lysestager

Glas vaser / hvide urtepotter

3 store 5 armet lysestage
Duge:

velourduge i rød—lime—blå—grå kan lånes gratis mod at aflevere dem renvasket

Vejledning til brugere af Midtpunktet:
Generelt:
1.
Lejer er ansvarlig, efter udlevering af nøgle, for at åbne og lukke Midtpunktet
og tilkoble alarm.
2.
Alle døre og vinduer lukkes inden Midtpunktet forlades.
3.
Det er strengt forbudt at slå søm, tegnestifter, hæfteklammer og lign. i døre,
vinduer og vægge, eller at anvende andet hæftemateriale der efterlader
synlige spor.
4.
Der er rygeforbud i hele Midtpunktet.
5.
Det er lejers eget ansvar at søge lejlighedsbevilling hos politiet såfremt der udskænkes øl, vin spiritus ved offentlige arrangementer (firma– og familiefester
undtaget)
6.
Tomme flasker fjernes

alm. affald i sort container

pap / papir affald i grøn container

ituslået porcelæn stilles på køkkenbordet og der afregnes herfor efterfølgende
Køkkenet:
1.
Køkkenet må bruges til anretning af mad, der er leveret fra godkendt restauration eller selv medbragt.
2.
Ovn + komfur + borde + køleskabe i køkken rengøres.
3.
Service, bestik samt alt køkkenudstyr skal efterlades i rengjort tilstand og være
på plads i de respektive skuffer og skabe, som ved modtagelsen.
4.
Bestik, glas + fade skal aftørres med viskestykke.
5.
HUSK at slukke for ovn, emhætte, komfur, kaffemaskine og opvaskemaskine.
6.
Gulv vaskes.
Generel rengøring:
1.
Multisal/ aula skal støvsuges.
2.
Toiletter tømmes for affald, rengøres og efterlades i ryddelig stand.
3.
Gulvet i køkkenet vaskes.
Multisalen:
1.
Den enkelt bruger er selv ansvarlig for opsætning af borde og stole, der forefindes i depot. Disse sættes på plads efter endt brug.
2.
Af hensyn til gulvbelægningen skal inventar løftes på plads og ikke slæbes hen
over gulvet.
3.
Gulvet støvsuges
Aula
1.
Støvsuges
2.
Møbler stilles som ved overtagelsen
Udendørs områder:
1.
Arealer udenfor fejes for evt. cigaretskodder / ris og andet affald.

Betaling:
1.
Sker umiddelbart efter afholdelse af arrangement.
2.
Lejer betaler et depositum på kr. 1000,- ved indgåelse af lejekontrakt. Aflyses
arrangementet mindre end 1 mdr. før afholdelse betales 50 % af lejen. Aflyses
arrangementet mindre end en uge før betales 100 % af lejen.
Ved indgåelse af lejekontrakt er lejer og udlejer gensidig forpligtet til at overholde
kontrakten. Det betyder, at man som lejer IKKE kan få sin fest / arrangement aflyst/udsat af Midtpunktet.
På glædelig gensyn i Midtpunktet!
Ved ønske om at leje Midtpunktet rettes henvendelse til:
Midtpunktet
Centerleder
Kristian Hedegaard
Rughavevej 5
7790 Thyholm
96 84 86 30
midtpunktet@struer.dk

