Betingelser for leje af Literaturhaus
Drikkevarer:
Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer. Alle drikkevarer skal købes af LiteraturHaus. Vi har
yderst rimelige priser.
Betaling:
Betaling skal ske højst 8 dage efter arrangementets afholdelse, fratrukket evt. depositum. Prisen
inkluderer ikke evt. gebyr ved brug af kreditkort.
Ved større grupper beder vi om et depositum på 50% af arrangementets anslåede pris.
Reservationen betragtes først som endelig når betalingen af depositum er registreret.
Aflysningspolitik:
Senest 2 uger før. Ved evt. aflysning mindre end to uger inden arrangementets begyndelse faktureres
50% af arrangementets samlede anslåede pris inkl. drikkevarer.
Ved no-show eller aflysning mindre end to døgn inden arrangementets begyndelse faktureres 100%
af arrangementets anslåede pris til kunden.
Lyd:
Der må spilles høj musik i den store sal i lejeperioden. LiteraturHaus forbeholder sig dog ret til at
justere lydniveauet, så det ikke er til gene for medarbejdere eller beboere i området. I praksis betyder
det, at du kan spille musik, som er høj nok til at danse til, men ikke så høj som en rockkoncert.
I caféen må spilles musik på "caféniveau".
Indretning:
LiteraturHaus stiller stole og borde til rådighed i overensstemmelse med vores aftale. Det er op til lejer
at sætte dem op med mindre andet er specifikt aftalt.
Lejer er velkommen til at pynte op, men selv ansvarlig for at tage det ned. Eventuelle skader i
forbindelse med opsætning eller nedtagning af pynt skal betales af lejer.
Tid:
Fester i den store sal lukker aldrig senere end kl 3.00
Sikkerhed:
Ved fester på flere end 50 gæster forpligter lejer sig til at hyre en dørmand fra kl 22. LiteraturHaus kan
eventuelt være behjælpelig med at etablere kontakt.
Ordensreglement:
LiteraturHaus forventer, at gæster opfører sig nogenlunde fornuftigt.
Enhver form for truende eller voldelig opførsel, vandalisme eller hærværk vil medføre øjeblikkelig
udvisning fra LiteraturHaus. Eventuelle omkostninger forbundet med skader efter vandalisme eller
hærværk vil blive pålagt lejer.
Det er ikke tilladt at medbringe drikkevarer udenfor. Gæster forventes, når de opholder sig udenfor, at
respektere vores naboer.

