KVOLS FORSAMLINGSHUS

Udlejnings information
For udlejning af Kvols Forsamlingshus kontakt Carl Chr. Sørensen
Mail: ccsorensen@outlook.dk - Telefon 29 61 68 55 - Konto: 5980 5000797
Der er plads og service til 100 gæster.
Priser
Leje pr. døgn:
For beboere i Kvols
Lille sal
Store sal
600
1000
For øvrige
Lille sal
750

Store sal
1200

Med mindre andet aftales, er lejeperioden fra 08:00-08:00, så der er tid til at næste lejer kan dække
bord og gøre klar
- Leje af service: 10 kr pr kuvert
- El, gas, vand og renovation afregnes efter forbrug.
- Man skal selv stå for rengøring, med mindre andet aftales.
Lejen af Kvols forsamlingshus inkluderer:
- Toilet papir , Opvasketabs og vaskemiddel til gulv.
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BEMÆRK:
Lejen af Kvols forsamlingshus:
inkluderer IKKE:
- Viskestykker, klude og vask deraf
- Håndsæbe og div. Rengøringsmidler
- Toiletpapir
Inkluderer:
- Opvasketabs
- Rengøringsmidler
- Børster og rengøringssvampe
- Gulvklude
- Støvsuger
- Affaldssække
Udlejer aftaler og instruerer i brug af forsamlingshus og orienterer om vilkår ved fremvisning.
Udlejer søger for vand, varme og el, og foretager registrering af forbrug i forhold til endelig
afregning.
Varme-termostatventiler og illustration af hvordan de skal være indstillet, når forsamlingshuset
forlades:
Entré:
Indstilling af termostat i entré
når forsamlingshus forlades.
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Toiletter i entré:
Her reguleres temperaturen for toiletrum 1. Når forsamlingshuset
forlades indstilles termostaten på frostsikret tilstand. Som vist på
billedet.
Toiletrum 2 har gulvvarme, varmen i dette rum styres af udlejer.

Store Sal:
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Her reguleres temperaturen i
store sal. Termostaten ind stilles på ca. 6. gr. C. når forsamlingshuset forlades.

Lille sal:
Termostat i lille sal, indstilles som vist på
frostsikker tilstand når forsamlingshuset
forlades.

Køkken:
Termostat i køkken, og indstilling når forsamlingshuset forlades.

Opvaskemaskine:
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Stophane vand
for køkken.

Brugsvejledning opvaskemaskine
(udlejer tænder før ankomst)

Afbryder opvaskemaskine
(står altid tændt)

Kaffemaskine:
El til kaffemaskiner tilsluttes/
abrydes på afbryder 1.
Afbryder 2, skal ikke røres !!

Vandtilslutning beholder til kaffemaskinerne.

Kaffemaskiner
tændes/slukkes
på kontakterne
til højre.
Vigtigt !! - Husk
at slukke når
forsamlingshuset
forlades.

Komfur:
Gas afbrydes og slukkes ved gashaneventil ved bunden af komfuret
højre side. (Dette gøres kun hvis nødvendigt – udlejer søger foretager
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indstillinger før og efter udlejning.)

Ovn:
Vandtilslutning ovn.

Rengørings artikler og adgang til sikringsgruppe:
Når rengøringen skal udføres, hentes rengørings udstyr og artikler i rummet
bag køkkenet.
I samme rum fines trappe til loftsrummet, hvor sikringsgrupperne forefindes.
Disse skal kun anvendes, hvis en sikring skulle slå fra, ellers er det udlejer der
betjener dette.

Kontakt til gang/loftsrum

Indgang til sikringsrum

Interne kontakterne
skal ikke betjenes af gæster.

Sikringsgruppe

Rengøringsanvisning: Gulve, med megen snavs, her fejes gulvet først, herefter
støvsuges det grundigt, og omhyggeligt til afslutning.
Ved mindre snavset gulv, kan man undlade at feje gulvet først.
Grundig rengøring kræver, at der skiftes varmt rengøringsvand i spandene 3 gange
til rengøring af store sal, og 1 gang til lille sal, entré og toiletter.
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Dosering af rengøringsmiddel til gulvvask.
1. dl. rengøringsmiddel til 5 L varmt vand,
svarende til 2 dl. i de hvide spande.

Hvis der er behov for yderligere oplysninger vedr. leje, rettes henvendelse til udlejer.
Venlig hilsen Bestyrelsen for Kvols Forsamlingshus.
(http://kvolsforsamlingshus.dk/)
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