
                                                                                                           2. Juli 2021 

Vilkår for leje af lokalerne i Aarhus Bridgeklub. 

Aarhus Bridgeklubs lokaler i Vanggårdcentret kan - når de ikke anvendes af Aarhus  Bridgeklub - 
lejes af klubbens medlemmer primært i weekender og på helligdage. 
 
Der er adgang til køkken, cafe-område, toiletter og bridgelokaler. 
 
Lejen sker på følgende vilkår: 
 
Booking: 

Det fremgår på klubbens hjemmeside  -  arrangementskalender, hvornår lokalerne er ledige.


Booking af lokalerne sker efter henvendelse til et medlem af bestyrelsen / mail til klubben.  
 
Der skal oplyses følgende 
 
-   Navn, mailadresse, telefonnr. og medlemsnr. på lejer

- Tidspunkt og anledning til ønsket om leje af lokalerne

- Ca. antal deltagere 

Der gives hurtigst muligt tilbagemelding på mail. 
 
Pris for leje: 

Prisen for lejen er følgende:


Festarrangementer: 
 
Der betales 1.500 kr. for leje, herunder for anvendelse af inventar og service. Der kan købes kaffe / 
the / vand / øl til de sædvanlige priser i caféen. Alternativt medbringes dette selv af lejer. 
 
Prisen gælder normalt fra kl.10.00 på festdagen til kl. 14.00 dagen efter (med mindre andet aftales 
i forbindelse med booking). 

Andre mindre arrangementer:  

Såfremt lokalerne ønskes lejet til et mindre arrangement af under 5 timers varighed, f.eks. til en 
kortklub, betales 25 kr. pr deltager i arrangementet. 
 
Det er forudsat, at deltagerne køber kaffe / the / vand / øl mv. til de sædvanlige cafe-priser. 
 
Betaling: 
 
Betaling for leje af lokalerne skal ske senest 7 dage efter at booking er bekræftet, dog altid inden 
tidspunktet for arrangementet. 
 
Betaling for forbrug af Aarhus Bridgeklubs kaffe / the mv. skal ske ved arrangementets afslutning. 
 
Betaling sker ved overførsel til Nordea, Reg.nr. 1971, konto.nr. 8477633294. 
 
Alternativt kan betaling også ske ved mobilepay 48413. 



Rengøring og Opvask: 
 
Lejer (medlemmet) er ansvarlig for, at der gøres rent umiddelbart efter arrangementet (med mindre 
andet er aftalt).  
 
Alle anvendte lokaler og toiletter skal rengøres grundigt, herunder også diverse overflader, 
håndtag mv. 
 
Al service skal være vasket op og lagt på plads. 
 
Affald og flasker mv. skal bortskaffes af lejer. 
 
Såfremt rengøring og opvask er mangelfuld, sker dette efterfølgende på lejers regning. 
 
Rengøring mv. kan evt. tilkøbes. I givet fald aftaler lejer dette med klubbens sædvanlige 
rengøringshjælp (Anders på tlf. 2814 4151). 
 
Aflysning: 
 
Aflysning skal ske senest dagen før arrangementet. 

Retningslinjer og pligter: 
 
Lokalerne skal afleveres i samme stand som ved overtagelsen af lokalerne. 
 
Lejer skal straks efter arrangementet orientere klubben om al skade på inventar og service mv., og   
skal betale for anskaffelse af tilsvarende nyt. 
 
Rygning i lokaler og bygningen i øvrigt er strengt forbudt. 
 
Lejer er ansvarlig for egne gæster og har ansvaret for, at kun inviterede gæster opholder sig i 
lokalerne. 
 
Lejer er ansvarlig for, at lokalerne forlades i aflåst stand. 

Klubben har intet ansvar for personskade, tingsskade eller tyveri, der sker i forbindelse med 
arrangementet. 
 
Overdragelse af nøgle aftales ved indgåelsen af lejeaftalen. 
 
Lejer har tiltrådt ovennævnte vilkår, når lejen af lokalerne er bekræftet. 
 
 
 


