Betingelser for brug af BAGHUSET
(Privat Udlejning)

1. Lejemålet strækker sig over det tidsrum der er aftalt med ”Kommunen”
2. Ødelagte eller bortkomne effekter, der tilhører Baghuset erstattes efter regning.
3. Opdager man fejl eller mangler på huset, eller går noget i stykker under arrangementer, skal
dette straks efter (eller under) arrangementet, (Også i weekender) meddeles daglig leder
via mail på - fwe@balk.dk
4. Sker der akut opstået fejl i vand eller elforsyning under et arrangement, skal man kontakte
Udlejningsvagten – Telefonnummer forefindes i Baghusvejledning i køkken, samt på vores
hjemmeside.
5. Ved katastrofer, som brand, overfald, røveri og andet hvor myndigheder, som brandvæsen
eller politi inddrages, skal man kontakte daglig leder, eller Ballerup Kommunes vagt, straks
pr. telefon. Dette gælder også hvis hjertestarter har været i brug. Kontaktinfo forefindes i
Baghusvejledning i køkken, samt på vores hjemmeside.
6. Borde og stole skal altid sættes på plads jfr. bordopstillingsplan der sidder i
Baghusvejledning, samt på væggen i baren.
a. Ændres der på opstilling af scenen, skal dette også genetableres.
7. Opvaskemaskine skal tømmes og service sættes på plads. Maskinen SKAL slukkes, tømmes
for vand og filter rengøres.
8. Service (kopper, tallerkener etc.) skal rengøres og være sat på de korrekte pladser i
køkkenskabene.
9. Der er rygning forbudt i hele Baghuset. Gælder også E-cigaretter.
a. (Rygning kan foregå på udendørsbalkonen).
b. Af hensyn til andre gæster skal døren holdes lukket.
10. Musikanlæg skal slukkes, efter brug.
11. Rengøringsvejledning
•
Aflever huset som du modtager det. (eller bedre).
•
Alle borde skal aftørres efter brug
•
Baren skal aftørres
•
Køleskabe i både bar og køkken, skal rengøres hvis der er spildt i dem
•
Lysestager skal tømmes/renses.
•
Køkkenborde, komfurer og kaffemaskiner skal rengøres.
•
Tæpper støvsuges, og glatte gulve fejes.
•
Ved spild på glatte gulve, skal man vaske dem, dog må der ikke bruges sæbe, eller
andet rengøringsmiddel på klinker, kun varmt vand.
•
Er der spildt på scenen, eller er den fedtet, så skal den vaskes/aftørres.
•
Alt affald fjernes og placeres i container overfor huset.
•
Vinflasker lægges i flaskecontainer overfor huset.
•
Alle vinduer skal lukkes og alle yderdøre skal låses.
•
Lys i salen skal slukkes. Lys i foyer og på toiletter har automatisk tænd/sluk.

