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VEJLEDNING 

Lejer er vært for Gæsten. Værtens opgave er: 

• At sørge for, at Gæsten får al nødvendig information vedr. opholdet på Godsbanen. 

• At ordne alt det praktiske for Gæsten, fx nøglebrik, dørkode, Crewcard til Spiselauget, 

netværkskode etc. 

• At sikre, at Gæsten har en kopi af og kendskab til denne kontrakt og Godsbanens 

regler/betingelser. 

______________________________________________________________________________  

CHECK IN / CHECK UD, NØGLER ETC. 

Check ud: Kl. 11.00, check in: Kl. 15.00. 

Der udleveres én nøglebrik til enkeltkupéer og to nøglebrikker til dobbeltkupéer. Nøglebrikker 

udleveres fra Lokaleudlejning mellem kl. 8-13 eller af Vagthavende (tlf: 2920 9043) kl. 13-22. 

Nøglebrikkerne giver adgang til de lejede gæsteværelser, fælleskøkken og gennemgang via 

Hovedbygningen og Produktionshallen til Foyerområdet. 

Låser Gæsten sig ude, skal der bruges kode eller Lejer kontaktes.  

Det koster 1.000 kr inkl. moms at tilkalde Tilsynsførende akut kl. 22.00 – 08.00. 

______________________________________________________________________________ 

RENGØRING ETC. 

Sengeredning, skift af sengelinned/håndklæder og løbende rengøring er ikke inkluderet i prisen. 

Ekstra rengøring og rent sengelinned kan bestilles mod betaling ed Lokaleudlejning, eller Gæsten 

kan selv gøre rent. Der er klude, rengøringsmidler etc. i hver Kupé og støvsuger i fælleskøkkenet. 

Kupéen opryddes og skraldespanden tømmes af Lejer/Gæst inden afrejse.  

Misligholdes Kupéen eller oprydningen, faktureres Lejer for ekstra rengøring. 

_____________________________________________________________________________ 
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FÆLLESKØKKEN 

Gæster i Kupéerne har adgang til fælleskøkken på 1. sal i Hovedbygningen. 

Der er selvafrydning. Gæsten skal selv rydde op, tømme, fylde og starte opvaskemaskine samt 

tømme køleskab og skabe for egne ting inden afrejse.  

Service kan tages med ind i Kupéen, men skal retur til fælleskøkkenet. Misligholdes oprydningen i 

fælleskøkkenet, faktureres Lejer for ekstrarengøring. 

______________________________________________________________________________ 

MAD OG DRIKKE 

Spiselauget tilbyder morgenmad, frokost og aftensmad, kaffe/te og kage.  

Åbningstid: Kl. 9.00 til 22.00 (søndag kl. 9.00 – 15.00).  

Køkkenet lukker kl. 21.30 (søndag kl. 14.00). 

Gæsten kan købe mad og drikkevarer til reducerede priser med Crewcard, som udleveres af 

Lokaleudlejning.  

Ændres datoerne for opholdet, bestilles og afhentes nyt Crewcard ved Lokaleudlejning. 

Crewcard-priser på mad og drikke findes i Kupéerne. Crewcard er personligt og må ikke udlånes til 

andre. Spiselauget har til enhver tid ret til at se gyldig lejekontrakt. 

______________________________________________________________________________ 

RØG, GÆSTER, KÆLEDYR, TV, WIFI 

Godsbanen er røgfri. Lejer hæfter for udgifter ved selvforskyldt udløsning af brandalarm.  

Der må ikke medtages kæledyr. 

Der kan mod betaling bestilles en feltseng til gæster. Kontakt Lokaleudlejning. 

Kupéerne er udstyret med fladskærms-TV og stueantenne. Stueantennen kan give 

uregelmæssigheder. 

Godsbanens WIFI hedder GodsbanenGuest. Koden er Godsbanen18. 

______________________________________________________________________________ 

ER NOGET I STYKKER? 
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Godsbanen forbeholder sig ret til at skaffe hurtig adgang for håndværkere, hvis der er brug for akut 

vedligeholdelse. 

Lokaleudlejning vil altid forsøge at advare Gæsten inden. 

______________________________________________________________________________ 

KONTRAKT 

Læs kontrakten grundigt og bekræft den inden otte kalenderdage til booking@godsbanen.dk. 

Kontrakten er bindende, når den er bekræftet af både Lejer og Godsbanen. 

______________________________________________________________________________ 

ANNULLERING: 

Kontrakten kan gratis annulleres af lejer senest 30 kalenderdage inden lejemålet. 

Annullerer Lejer kontrakten mindre end 30 dage inden lejemålet, betales fuld leje, medmindre 

Lokaleudlejning udlejer Kupéen til anden side. 

______________________________________________________________________________ 

FAKTURERING: 

Faktura sendes umiddelbart efter endt lejeperiode til Lejers mail. 

Leje inkluderer sengelinned, håndklæder, viskestykke og slutrengøring, adgang til fælleskøkken på 

1. sal i Hovedbygningen, Crewcard til Spiselauget, nøglebrik og dørkode. 

Der kan tilkøbes ekstra rengøring, linnedpakker, feltseng o.a.  

Kontakt: Lokaleudlejning, tlf. 89409936, faktura@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. 

Der er en pengeboks i hver Kupé til opbevaring af værdigenstande på eget ansvar. 
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______________________________________________________________________________ 

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. 

Det er ikke tilladt at videreudleje mod beregning. Kontakt Lokaleudlejning for ny kontrakt. 

______________________________________________________________________________ 

 


