Lejebetingelser
Køkkenservice:

Personale:

–– Der er gryder, potter og pander samt fade og serveringsbestik til rådighed
–– Komfur er udstyret med induktionsplader
–– Mangler og ødelagte effekter erstattes til genanskaffelsespris.

–– Vi har kontakter til personale, hvis der er behov for
nogen til at servere og rydde op.

Stole og borde:
–– Der er borde, stole og service til 50 personer
–– Beskadiges inventaret skal dette erstattes
–– Skænken samt faste borde skal forsynes med
voksdug som underlag
–– Haveborde og konferenceborde lejes seperat for
350,00 kr. inkl. moms.

Musikanlæg:
–– I det store festlokale forefindes et stort musikanlæg, som kan tilsluttes PC eller Iphone.

Toiletter:
–– Toiletter ryddes for affald.

Haveanlæg:
–– Haven og terrassen vest for huset er til fri afbenyttelse, herunder petanquebane
–– Boldspil må kun foregå på græsarealet
–– Gårdspladsen er privat og må ikke benyttes. Det
er ikke tilladt at færdes i og omkring springvandet.

Rygning:
–– Det er ikke tilladt at ryge indendørs
–– Cigaretskodder skal lægges i opsatte askebægre,
der er opsat på begge sider af huset
–– I tilfælde af at der ligger skodder på jorden, opkræves et gebyr på 100,00 kr.

Rengøring:
–– Borde og stole tørres af og stilles på plads
–– Køleskabe, fryser og ovne tømmes
–– Alle lånte stager skal vaskes fri for stearin. – kan
ikke tåle opvaskemaskine
–– Tomme flasker og dåser fjernes af lejer. Disse må
ikke sættes ved/i containere
–– Almindeligt køkkenaffald smides i containere i
indhegningen.
Rengøring af lejemålet foretages af Herregårdsfests
egen rengøringsmand og udgør 750,00 kr. inkl.
moms, som betales særskilt.

Husk at medbringe:
–– Duge
–– Håndklæder
–– Viskestykker
–– Karklude
–– Grydelapper
–– Fryseposer
–– Stanniol, bagepapir etc.
–– Opvaskemiddel, – til vask i hånden. Opvaskemiddel
til opvaskemaskine forefindes i festhuset
–– Rengøringsmiddel. Rengøringsartikler forefindes i
festhuset
–– Toiletpapir
–– Håndsæbe
–– Affaldsposer og -sække, – skal være klare.
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