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LEJEAFTALE FOR GODSBANENS GÆSTEVÆRELSER – KUPÉERNE 
 
Læs lejeaftalen grundigt igennem og bekræft den inden for 8 kalenderdage. Lejeaftalen er bindende, når 
den er bekræftet af både Lejer og Godsbanen. 
 
KONTAKT 
Lokaleudlejning: booking@godsbanen.dk, +45 8940 9936. 
 
FORSIKRING 
Godsbanens forsikring dækker kun bygningerne. Det påhviler Lejer at tegne forsikring for andre dækninger.  
Der er en pengeboks i hver Kupé til opbevaring af værdigenstande på eget ansvar, da Godsbanen ikke 
dækker tyveri eller skader. 
 
FAKTURERING 
Faktura sendes umiddelbart efter endt lejeperiode til Lejers mail. 
 
UDLÅN OG VIDEREUDLEJNING 
Det er ikke tilladt at videreudleje mod beregning.  
  
ANNULLERING 
Lejeaftalen kan annulleres af lejer senest 30 kalenderdage inden lejemålet. Annullerer Lejer lejeaftalen med 
kortere frist, betales fuld leje, medmindre Lokaleudlejning udlejer Kupéen til anden side. 
 
CHECK IN 
Check in: Kl. 15.00.  
Har du brug for praktisk hjælp i weekenderne, kontakt Vagthavende på 29209043. Vagthavende er 
tilgængelig kl. 15-22 i hverdagene, kl. 8-22 lørdag og kl. 8-18 søndage. 
NB: At kalde en Vagthavende unødigt uden for disse tider kan medføre en bøde på 1.000 kr. 
 
CHECK UD 
Check ud: Kl. 11.00.  
Ved afrejse: Efterlad nøglen i Kupéen og ryd op på værelset. Rydder du ikke op, opkræver vi et gebyr for 
oprydning.  
 
LEJER / VÆRT 
Lejer er vært for Gæsten.  
Værtens opgaver er:  
• At sørge for, at Gæsten får al nødvendig information vedr. opholdet. 
• At ordne alt det praktiske for Gæsten, fx hente nøgler. 
• At sikre, at Gæsten har en kopi af lejeaftalen og kender Godsbanens udlejningsbetingelser. 
 
NØGLER 
Der udleveres 1-2 nøgler til kupéer, medmindre andet er aftalt.  
Nøgle udleveres i hverdagene kl. 8-15 af Lokaleudlejning. Øvrige tidspunkter af Vagthavende, tlf: 2920 
9043. 
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PRIS 
Den angivne pris inkluderer 1-2 nøgler, 1 pakke sengelinned og håndklæder per lejer i hele lejeperioden, 
rengøring ved udrejse og adgang til fælleskøkken. Ekstra rengøring, sengelinned/håndklæder, nøgler og leje 
af babyseng/feltsenge kan købes ved Lokaleudlejning. Hvis rengøringen bestilles mindre end 24 timer, 
fordobles prisen. 
Ønsker værten at indlogere flere lejere i træk i samme Kupe, skal værten aftale med Lokaleudlejning, om 
rengøring og/eller linnedpakke tilkøbes ved skift. 
 
WI-FI  
Netværket GodsbanenGuest er gratis. Kode: Godsbanen2018 
 
TØJVASK 
Poletter til vaskemaskine og tørretumbler købes ved Lokaleudlejning eller Grafisk Værksted. Vaskerummet 
befinder sig i Produktionsgangen. 
 
FÆLLESKØKKEN 
Gæsten har adgang til fælleskøkken på 1. sal i Hovedbygningen, hvor man kan tilberede og spise sin mad. 
Gæsten forventes at rydde op efter sig selv.  
  
MAD OG DRIKKE 
Gæsten får udleveret Crewcard, der giver adgang til at købe mad og drikkevarer til reducerede priser i 
Godsbanens restaurant Spiselauget. 
Åbningstid hverdagene og lørdag: Kl. 9 til 22. Køkkenet lukker kl. 21.30. 
Åbningstid søndag: Kl. 9 til 18. Køkkenet lukker kl. 15. 
Kontakt Spiselauget: info@spiselauget.dk, +45 3141 2022, www.spiselauget.dk 
De nærmeste supermarkeder (Netto, Føtex, Brugsen o.a.) findes i Thorvaldsensgade og Vesterbro Torv. 
 
RØG, GÆSTER, KÆLEDYR, TV 
Godsbanen er røgfri. Lejer hæfter for udgifter ved selvforskyldt udløsning af brandalarm. Der må ikke 
medtages kæledyr. 
Kupéerne er udstyret med fladskærms-TV og stueantenne. Stueantennen kan give uregelmæssigheder. 
 
NØDADGANG  
Hvis nødreparationer er nødvendige, har Godsbanen ret til øjeblikkelig adgang. Personalet på Godsbanen 
vil om muligt kontakte gæsten og aftale tidspunkt til reparation. 
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