Retningslinjer for leje af festsalene Tvillingernes Kvarter
1. Salene udlejes til familiefester, dog kan salene kun lejes til fødselsdagsfester fra 25 år og
opefter og ikke lejes til disco- og skolefester. Af hensyn til de omkringboende må der ikke
benyttes lejede DJ’s ved arrangementet.
2. Musikken skal ophøre kl. 01.00, hvorfor anlægget automatisk slukker kl. 01.00. Festen skal
slutte senest kl. 02.00.
3. Lejemålets længde er fra dagen før den lejede dato kl. 9.00 til efterfølgende dag
kl. 18.00.
4. Lejen indbetales ved bankoverførsel til Nordea konto 2540 6100252600 senest 30 dage før
den lejede dato. For at vi kan registrere din indbetaling korrekt, er det vigtigt at skrive følgende i
meddelelsesfeltet:
40-203410, lejekontraktsnummeret og det navn der står på kontrakten.
5. Nøgle afhentes efter aftale med udlejer mod fremvisning af kvittering med påført
lejekontraktnummer.
6. Afbestilling af festsal skal ske skriftligt, og lejekontrakten sendes eller afleveres til
Varmemesterkontoret
Tvillingernes Kvarter 88
6710 Esbjerg V
Lejekontrakten skal være påtegnet ”annulleret” samt dato og underskrift.
7. Døre og vinduer skal holdes lukkede. Udsugningsanlæg i den store sal tændes på væg i
køkkenet og den lille sal indenfor døren til salen.
8. I lokalerne forefindes:
a) Toilet- og håndklædepapir på toiletterne
b) Kaffefiltre til kaffemaskinerne
c) Opvaskemiddel til opvaskemaskine
d) Alm. opvaskemiddel
e) Diverse rengøringsmidler og rengøringsartikler
9. Man skal selv medbringe karklude, viskestykker, affaldsposer, stanniol o.lign.
10. Husk at medbringe div. skåle og fade til hjemtransport af madvarer, da der ikke må fjernes
service fra køkkenet.
11. Depositum kan afhentes 8 dage efter afholdt dato og inden 3 mdr. ellers bortfalder det. Dags
dato-kvitteringen skal medbringes/forevises ved tilbagebetaling.
12. Hvad kan hindre tilbagebetaling af depositum?:
a) Hvis salen afbestilles mindre end 90 dage før den lejede dato.
b) Hvis noget mangler eller noget er gået itu.
c) Hvis festsalen ikke er ordentlig rengjort.
d) Hvis enhver form for musik ikke ophører kl. 01.00
e) Hvis festen ikke slutter kl. 02.00
13. Glemte ting og sager gemmes i 3 mdr.
14. Ved underskrivelse af kontrakt er disse retningslinjer udleveret samt læst, og udlejer er blevet
oplyst om, hvilken fest der afholdes.

