Lejebetingelser for Det Gamle Gasværk
Udlejning af lokaler
Udlejning koordineres via telefon 22 57 35 14.
Telefonen er åben mandage fra kl. 17.00 til 19.00 (tirsdage når mandag er helligdag).
Det er ikke muligt at indtale besked til telefonen.
Spørgsmål i forbindelse med udlejningen kan ske til samme telefonnummer, og i samme tidsrum.
Mindekomsammen
Kontakt Grethe Eriksen på tlf. 22 27 42 51. KONTAKT HERTIL KAN ALENE SKE VED UDLEJNING I
FORBINDELSE MED BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE
Den første mandag i hver måned er der åbent hus på Det Gamle Gasværk fra kl. 17.00 til 18.00 (tirsdage når
mandag er helligdag). Der vil være en repræsentant til stede fra foreningen, som kan besvare dine
spørgsmål.
Hvis du vil vide mere om indretning mm, kan du hente "Hjælp til at forberede din fest eller dit møde på Det
Gamle Gasværk"
Hvis du lejer lokalerne får du automatisk vejledningen tilsendt.
Glemte ting
Hvis du eller dine gæster glemmer noget på Gasværket er du velkommen til at kigge forbi i forbindelse med
åbent hus på Gasværket.
(Den første mandag i hver måned fra kl. 17.00 til 18.00 (tirsdage når mandag er helligdag).
Lejebetingelser
Der kan maksimalt foretages reservation 15 måneder frem i tiden ‐ målt i hele måneder.
Ved reservation opkræves depositum. Lokalet er først endelig reserveret når Det Gamle Gasværk har
modtaget depositum.
Lejebeløbet opkræves ca. 14 dage før lejemålet. Depositum tilbagebetales inden 14 dage efter lejemålet
når tjekliste og nøgle er afleveret.
Ved fejlfri aflevering tilbagebetales hele depositummet.
Udlejning sker kun til medlemmer af foreningen Det Gamle Gasværk, Kultur‐ og Forsamlingshus i
Brabrand/Årslev.
Lokalerne lejes ikke ud til personer under 25 år. Det forudsættes endvidere at den ansvarlige for
arrangementet er over 25 år og er til stede under hele arrangementet.
Som lejer repræsenterer du Gasværkets omdømme. Det er derfor vigtigt at du sikrer at dine gæster
optræder korrekt – også når de færdes i området i nærheden af Gasværket.
Vi har desværre oplevet klager fra naboerne i forbindelse med ungdomsfester. Du skal derfor være speciel
opmærksom, hvis dine gæster er meget unge.
Priser
Se prisliste i forbindelse med udlejningskalender

