
 KONTRAKT OG BETINGELSER  FOR LEJE AF SALEN TIL RECEPTION ELLER FEST 

 LEJER______________________________________________ 

 DATO_____________ 

 TIL EN PRIS AF 10.000 kr. 

 Lokalet står til disposition i tidsrummet fra kl________ til senest kl. 03.00 efterfølgende nat. 
 Musikken skal være slukket kl 02.00 

 I LEJEMÅLET INDGÅR 
 Rengøring af lokalet. 
 Bartender og salg af M2tangos drikkevarer i baren 
 M2tangos service, skåle, bestik, vaser og lysestager etc. 

 I LEJEMÅLET INDGÅR  IKKE 
 Borde og stole til spisning. Duge, servietter eller andet til pynt. 
 M2tango anbefaler udlejningsfirmaet “Bedst til Fest” 
 Vi yder ingen assistance med opsætning og nedtagning af borde og stole. 

 DRIKKEVARER 
 Serverede drikkevarer pr åbnet flaske (vin og bobler) samt sodavand og øl registreres, og en 
 faktura tilsendes efterfølgende og betales inden 8 dage. 
 Hvis lejer ønsker at servere shots, cocktails eller anden form for spiritus indgår lejer og M2tango 
 en specifik aftale. 

 BETINGELSER. BETALING. AFLYSNING. 
 Umiddelbart efter booking modtager lejer faktura på lejebeløbet, som skal betales inden 8 dage. 
 Bookingen er først gældende, når M2tango har modtaget beløbet. 

 Hvis afbestilling sker med mere end 1 måneds varsel, tilbagebetales 100 % af lejebeløbet minus 
 1000 kr i administrationsgebyr. 
 Hvis afbestilling sker mindre end en måneds varsel, tilbagebetales 50 % af lejebeløbet. 

 OPRYDNING & RENGØRING 
 Lejer fjerner alt affald fra lokalet umiddelbart efter festen er slut. Der er affaldscontainere i 
 gården. 
 Eventuelt lejede borde og stole skal placeres i elevator efter festen. 
 Opvaskemaskinen skal fyldes og startes med service etc, der er skyllet af. 
 Resterende tallerkner med mere skylles af og placeres ved køkkenvasken. 
 Møbler placeres som ved ankomsten til lokalet. Lejer opfordres til at tage foto eller på anden vis 
 registrere rummets indretning, så møblerne kommer rigtigt på plads. 



 LEJER OG UDLEJER HOLDER MØDE INDEN AFVIKLING AF FESTEN 
 Møde inden lejemålet indeholder følgende: 
 Gennemgang af koder til alarm 
 Musikanlægget 
 Lys og kontakter 
 Aircondition 
 Brandsluknings-gear og flugtveje 

 Ved skader på musikanlæg, højttalere eller spots er lejer ansvarlig for erstatning 

 VIGTIGT 
 Musikken skal sættes på pause, når vinduer åbnes. 

 DATO_________________________________ 

 LEJER_________________________________ 

 FOR M2tango____________________________ 
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