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Husregler 
Uddrag af lejekontrakten 

1. I lejen er inkluderet de aftalte lokaler med deres faciliteter, borde og stole, service, 

toiletpapir og rengøringsmidler, men eksklusiv strøm. 

2. Bordduge, viskestykker, karklude, håndklæder mm. er ikke inkluderet i prisen. Dette skal 

som udgangspunkt selv medbringes. 

3. Lejemålet er ikke til rådighed udenfor den aftalte varighed, tidspunkter er angivet på 

www.beboerhuset.dk.  

4. Vær opmærksom på at Beboerhusets forsikring ikke dækker hverken lejer eller gæster og 

heller ikke deres ejendele. 

5. Ifølge brandmyndighederne er Beboerhuset godkendt til 125 personer. Det er lejers ansvar 

at sikre denne begrænsning overholdes. 

6. Beboerhuset er som offentligt lokale underlagt loven om rygeforbud. Lejer skal påse at 

dette forbud overholdes. Beboerhuset forbeholder sig retten til at videresende eventuelt 

bødeforlæg til lejer. Konstateres overtrædelse faktureres fuldstændig rengøring fra eksternt 

firma. 

7. Der må ikke medtages hunde eller andre husdyr i Beboerhuset. 

8. Lejer forestår selv opstilling og nedtagning af borde og stole, samt al oprydning indendørs 

og udendørs. Eventuelle tomme flasker, diverse affald og emballage bortfjernes. Borde og 

stole sættes på plads. Der fejes, rengøreres og vaskes gulv. Al oprydning og rengøring 

afsluttes inden for lejemålets varighed. 

9. Ved manglende oprydning / rengøring, vil fyldestgørende oprydning / rengøring blive udført 

på Beboerhusets foranledning og på lejers regning. Efter godkendt aflevering tilbagebetales 

det indbetalte depositum. Dog modregnes forbrugt el. 

10. Lejer har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og deres anvendelse i det aftalte tidsrum. 

Faciliteterne skal afleveres i samme fysiske stand som ved modtagelse. 

11. Lejer er ansvarlig for eventuelle myndighedstilladelser der knytter sig til lejers arrangement.   

12. Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter eller inventar, 

forvoldt ved lejers brug eller af dennes gæster. Udbedring af eventuelle skader må kun 

foretages på foranledning af udlejer og efter dennes rekvisition. Vis hensyn når der 

parkeres i Faaborg. Følg vejledningen på www.bjørnø.dk 

13. Husk at aftale transport med skipperne på færgen.  www.bjoernoe-faergen.dk 

14. Brug af AV-Udstyret koster 150,- pr. dag for projektoren, (opsparing ny pære), lyd del kan 

frit benyttes. Husk at modtage instruktion i brug af udstyret. 

15. Tag hensyn til naboerne Luk døre og vinduer efter 22.00 og hold udendørs larm på et 

minimum. 
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