GODSBANEN
KONTRAKT – PRODUKTIONSLOKALER
(STuB’e, Remisen, Kedlen, Vogne, Perroner og Spor)

___________________________________________
LEJE I MINDRE END SYV KALENDERDAGE
Læs kontrakten grundigt og bekræft inden otte kalenderdage på
booking@godsbanen.dk.
Kontrakten er bindende, når den er bekræftet af både Lejer og Godsbanen.
______________________________________________________________________________
ANNULLERING OG ÆNDRING AF KONTRAKTEN:
Hvis du reserverer MINDRE end 14 kalenderdage inden lejemålets start:
Aftalen er bindende fra reservationstidspunktet og kan ikke annulleres.
Hvis du reserverer MERE end 14 kalenderdage inden lejemålets start:
Aftalen kan annulleres inden for 8 kalenderdage uden beregning. Herefter betales fuld leje,
medmindre Lokaleudlejning udlejer lokalet til anden side.
Kontakt: Lokaleudlejning, tlf. 8940 9936, booking@godsbanen.dk
______________________________________________________________________________
ELFORBRUG:
Forbrug over 200 kWh faktureres. Godsbanens tekniske personale aflæser forbruget fra ind- til
fraflytningstidspunkt.
Kontakt: Bygningsdrift, tlf. 2445 8231, bygning@godsbanen.dk
______________________________________________________________________________
FAKTURERING:
Der faktureres pr. mail for fuld leje, aftalte mandskabstimer og evt. bestilte ydelser.
Kontakt: Lokaleudlejning, tlf. 8940 9936, faktura@godsbanen.dk
_____________________________________________________________________________
GODSBANENS HJEMMESIDE OG SOCIALE MEDIER:
Kontakt Dorte Kerstens, tlf. 2522 1210, dorte@godsbanen.dk
______________________________________________________________________________
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___________________________________________
FORPLEJNING VED ARRANGEMENTER:
Du skal først indhente tilbud fra Spiselauget. Ønsker du herefter at bestille forplejning et andet
sted, skal du kontakte Lokaleudlejning.
Kontakt:
Spiselauget, tlf. 3141 2022 eller info@spiselauget.dk
Lokaleudlejning, tlf. 8940 9936, booking@godsbanen.dk
______________________________________________________________________________
FORSIKRING:
Godsbanens forsikring dækker kun bygningerne. Det påhviler Lejer at tegne forsikring for inventar,
løsøre og andet.
Godsbanen dækker ikke tyveri eller skader forårsaget af udefrakommende hændelser.
______________________________________________________________________________
RØGMASKINER OG INDENDØRS MADLAVNING:
Det er ikke tilladt at bruge røgmaskiner eller tilberede mad, der udvikler kraftig damp eller røg.
Lejer hæfter for udgifter ved selvforskyldt udløsning af brandalarm.
______________________________________________________________________________
UDLÅN OG VIDEREUDLEJNING:
Lejemålet kan udlånes helt eller delvist til Tredje part (kunstner eller kulturproducent) uden
beregning. Det er Lejers ansvar at informere Godsbanen herom.
Ansvaret for lejemålet og misligholdelse i forhold til lejeaftale forbliver Lejers. Teknisk bistand til
Tredje part faktureres til Lejer.
Det er Lejers ansvar at åbne og låse forsvarligt efter Tredje part. Det koster 1.000 kr inkl. moms at
tilkalde Tilsynsførende akut kl. 22.00 – 08.00. Det er ikke tilladt at videreudleje mod beregning.
Kontakt Lokaleudlejning for ny kontrakt.
Kontakt: Lokaleudlejning, tlf. 8940 9936, booking@godsbanen.dk
_____________________________________________________________________________
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