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Reglement for  
fødselsdagslokale 
 
Kælderen lejes fra kl. 11.00 og skal  
afleveres i rengjort stand  
senest kl. 21.00 samme dag.  
Nøglerne afleveres i brevsprækken på konto-
ret samme aften. 
Lokalerne er beregnet til  
børnefødselsdag, og må IKKE  
anvendes til ”fester”. 
 
Kontant betaling eller MobilePay 
Man kan kun reservere lokalerne 
1 år frem. 
Leje af lokalerne udgør 300 kr., og  
depositum udgør 600 kr.  
Begge dele betales ved booking.  
Tilbagebetaling af depositum foregår via 
bank. Husk at aflevere reg.nr. og konto nr. 
ved booking. 
 
Der må max opholde sig 25 personer i  
lokalerne. 
Man må kun anvende toiletterne i  
kælderen. 
 
Ved fejl og mangler   
Lejeren er forpligtet til umiddelbart efter  
overtagelsen af lokalerne, at tage telefonisk 
kontakt til ejendomskontoret og indtale  
besked på telefonsvareren om evt. fejl og 
mangler. Eller send en mail og gerne med  
foto af evt. fejl.  

Tlf.nr.: 39 20 28 39 
Mail: ejendomskontoret@aab37.dk  

 
Indretning 
Lokalerne er indrettet med køkken,  
sofaområde, fællesrum, musikrum, puderum 
samt toiletter. 
 
Puderum 
Her er 6 madrasser, puder, bord-fodbold, 
børnemøbler samt diverse legetøj. I dette  
lokale må der ikke medtages fodtøj, mad og 
drikkevarer.       
 
Sofaområdet 
Her er opstillet 2 sofaer, 1 lænestol, 
2 gulvlamper og 3 borde. 

  
 
 
 
Musikrummet 
Her er opsat 2 højttalere, 1 forstærker,  
1 cd-afspiller og disko-lys.  
   
Køkkenet  
Her er service til 25 personer, men vi  
anbefaler at der bruges  
engangsservice, da der ikke er  
opvaskemaskine. Der forefindes et dobbelt 
kogeblus, en mikroovn, en  
kaffemaskine og en elkedel samt div.  
køkkenudstyr. Der er ingen ovn.  
Karklude og viskestykker skal man selv  
medbringe.  
 
Til de små er der indrettet et område med et 
lille legekøkken samt div. legemad. 
 
Rengøring  
Alt hvad du/i har medbragt, skal være  
fjernet. 
Alle gulve skal støvsuges og vaskes. 
Alle borde og stole skal aftørres, og stables 
som vist på fotos. 
Toiletter skal rengøres.  
Opvasken skal være taget.  
I lokalet forefindes en støvsuger, gulvmobbe 
og spand. 
Hvis lokalerne ikke er rengjort efter brug vil 
rengøringen foregå på beboerens regning.  
 
Du skal selv fjerne stort affald. 
Køkkenaffald stilles i sammensnørede plast-
sække, foran det lille lege-køkken. 
 
Ved hærværk samt ved groft svineri vil leje-
ren selv komme til at afholde enhver udgift, 
der er i forbindelse med udbedring af  
skaderne. Derudover vil du som minimum  
miste retten til at låne lokalet i et år.                      
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