Oversigt over Studenterhusets lokaler og betingelser for lån
Regler for brug af lokaler:
• ALLE drikkevarer SKAL købes i baren
• Låner står selv for at opstille borde og stole til arrangementet
• Lokalet skal efterlades fuldstændig opryddet og indeholde det korrekte antal borde og stole.
• Hvis lokalet ikke efterlades i ordentlig stand dvs. minimum som det var, da låner overtog lokalet,
opkræves der et gebyr på 300 kr. pr. time, som oprydningen/rengøringen tager
• Låner hæfter for beskadigelse påført huset eller dettes inventar under afholdelse af arrangementet

Det kan du ikke låne lokaler til:
• Vi udlåner IKKE lokaler til private fester eller julefrokoster
• Vi udlåner IKKE lokaler ud til dans og sport
NB.: Når du/I inviterer til arrangementer i Studenterhusets møde-, foredrags- og debatlokaler, så husk
tydeligt at gøre opmærksom på, at der er adgang via Studenterhusets hovedindgang til Caféen og op ad
spindeltrappen umiddelbart indenfor døren.

Afbestillingsregler
Da vi på det seneste har modtaget en del afbestillinger i sidste øjeblik, føler vi os nødsaget til indføre et
afbestillingsgebyr i de tilfælde, hvor afbestillingerne sker i sidste øjeblik og dermed forhindrer andre i at
bruge vores faciliteter.
Studenterhuset er en nonprofit organisation, der arbejder for at skabe en fantastisk universitetsby for de
studerende. Vi er nødt til at opkræve gebyret, idet vi stadig bruger tid på og har udgifter i forbindelse med
at håndtere reservationen, selvom selve arrangementet ikke bliver afholdt.
Hvis I af den ene eller anden grund beslutter jer for aflyse et arrangement i et af vores lokaler, så giv os
besked så lang tid som muligt i forvejen. I de fleste tilfælde vil alt være i orden.
I tilfælde af deciderede ”last minute”-afbestillinger er vi nødt til at opkræve et afbestillingsgebyr. Dette
gælder også for arrangementer, hvor lokalelånet er gratis:
Hvis du afbestiller:




Mere end to uger i forvejen: intet afbestillingsgebyr
Mellem en og to uger i forvejen: 50% af lokalelejen ELLER minimum 500 kr.
Mindre end en uge i forvejen: 75% af lokalelejen ELLER minimum 750 kr.

Vi sender opkrævningen indenfor 14 dage efter bookingen er afbestilt.

Tak for forståelsen.

