SELSKABSLOKALERNE.DK
Procedure til booking af selskabslokalerne, Jorisvej 19, 2300 København S. Pr.15.11.2018
For at booke selskabslokalet, skal det fulde lejebeløb for hele den ønskede lejeperiode indbetales! Se evt også priser.pdf
En lejeperiode løber normalt altid fra dag 1 kl. 09.00 til den efterfølgende morgen kl. 05.30 og koster kr. 3.750,00. inkl. 25% moms
Ønskes selskabslokalet til rådighed i længere tid, før eller efter en fest, er prisen kr. 1.250,00 pr. ekstra dag som evt. ønskes.
Ved enhver udlejning opkræves et depositum, som skal være betalt senest ved udlevering af nøgler!
Standard depositum er kr. 2.500,00 - ved ungdomsfester er depositum kr. 10.000,00 og der forlanges altid voksenopsyn!
Ønskes selskabslokalet lejet / benyttet til en ungdomsfest, så skal bookingen altid foretages af en "voksen".
Endvidere betinges udlejningen af, at der er konstant voksenopsyn under hele festen / arrangementets forløb!
Den person som foretager bookingen af selskabslokalet, vil blive holdt ansvarlig for alt under hele udlejningen!
Betaling af leje og depositum m.m., skal foretages til: Nykredit Bank - Reg. Nr. 5475 konto nr. 000-201-0830.
Ved betaling via bankoverførelse, husk venligst altid at få påført navn og datoen for udlejningen.
Vi ikke tager imod Dankort - betaling her er kontant eller via MobilePay til nr.: 32333 imod et gebyr på kr. 6,25
Ved indbetaling af lejebeløbet, accepterer lejer vores almindelige betingelser for udlejningen, som altid er gældende!
Fadøl skal bestilles i god tid før en fest og senest 14 dage før, vi kan levere Carlsberg, Tuborg og Classic.
Vi kan også bestille speciel fadøl hjem hvis dette ønskes - se venligst mere om dette på hjemmesiden! Under fadøl
Ønskes partytelt med havemøbler, terrassevarmere, ekstra borde og stole m.m, til rådighed under en fest,
så skal alle disse ekstra tilvalg, betales sammen med depositummet og senest ved udlevering af nøglerne.
Betaling af fadøl og ekstra tilvalg kan også foretages til: Nykredit Bank - Reg. Nr. 5475 konto nr. 000-201-0830
Efter hver udlejning følger et obligatorisk tjek af selskabslokalet, som koster kr. 600,00!
Såfremt der ikke er foretaget den nødvendige rengøring / oprydning, udføres dette af udlejer for lejers regning!
Al rengøring eller oprydning (både ind- og udvendigt) efter en udlejning, udføres på timepris pålydende kr. 300,00.
I tilfælde af der sker skader på selskabslokalet, eller det tilhørende inventar, vil lejer blive pålagt alle udgifter!
Det obligatoriske tjek, ekstra rengøring og eventuel erstatning, fratrækkes altid i det indbetalte depositum.
Senest ved udlevering af nøgler, bedes lejer venligst give os de bankoplysninger, som skal bruges til slutafregningen.
Såfremt der ønskes hjælp til servering, oprydning osv. under en fest, kan vi også være behjælpelige med dette.
Vi tager kr. 300,00 pr. medarbejder pr. påbegyndt time, og der opkræves altid for minimum 4 timers arbejde.
Ønskes der personale fra os til en fest, så skal dette altid bestilles i god tid, så vi kan nå at få dette planlagt.
For at udlejningen forløber tilfredsstillende, bedes lejer venligst pr. mail svare på nedenstående:
* Hviken type fest skal afholdes, og hvor længe ønskes selskabslokalet til rådighed!
* Ønskes hjælp til servering m.m. under en fest, og ønskes fuld slutrengøring foretaget af os!
* Ønskes fadøl - hvis ja; hvor meget og hvilken slags - husk det skal bestilles 14 dage før!
* Ønskes partytelt med havemøbler, terrassevarmere eller andet - for mere info se vores hjemmeside!
* Ønskes ekstra borde, stole, køleskab eller andet - for mere info se vores hjemmeside!
* Lejer bedes venligst oplyse om reg & kontonummer til Jeres bank, som bruges til slutafregningen efter festen.
Såfremt en booking aflyses efter betaling af lejen, vil hele det indbetalte lejebeløb være tabt.
Dette gælder uanset årsagen til aflysningen, da vi har mistet muligheden for, at leje lokalet ud til anden side.
Vi gør selvfølgelig et forsøg på at leje det ud til anden side, og lykkedes dette, så refunderes det fulde lejebeløb!
John Hansen A/S tager forbehold for eventuelle uforudsete hændelser som gør, at en aftalt
udlejning af selskabslokalet kan blive aflyst, i tilfælde af brand, vand eller andre skader på selskabslokalet!
I tilfælde af at dette sker, refunderes lejers indbetalinger, men der ydes ingen form for erstatning / godtgørelse!
Der tages endvidere forbehold for prisændringer på vores timepriser, ved rengøring, da nogle bestiller flere år i forvejen.

Ved spørgsmål omkring selskabslokalet, send os venligst en mail på: kontakt@selskabslokalerne.dk

Vi kan også træffes på telefon: 40 73 73 82 på hverdage i tidsrummet: kl. 07.00 - 16.00

SELSKABSLOKALERNE - Jorisvej 19 - 2300 København S.

