
TILLÆG TIL WEEKEND LEJEKONTRAKT AF FÆLLESHUS I 
TITANPARKEN 

Fælleshuset er godkendt til maksimalt 100 personer inklusive børn 

 

Nøgle til fælleshuset kan afhentes på ejendomskontoretfra kl. 9:00 sidste hverdag inden første 
lejedag og skal afleveres senest kl. 8:30 på førstkommende hverdag efter endt leje. 

Prisen for leje af fælleshuset indbefatter en slutrengøring af samtlige gulve og overflader, samt 
toiletter. 

I forbindelse med leje af fælleshuset gælder følgende regler: 

• Det er forbudt at benytte søm og skruer på vægge. 
• Ved brug af musikanlæg eller levende musik skal samtlige vinduer være lukket (strømmen til 

stikkontakter afbrydes automatisk, hvis der åbnes vinduer i salen). 
• Udendørs aktivitet og afspilning af høj musik følger Titanparkens husorden som er: Skru ned 

for lyden og undgå at larme imellem kl. 22:00 og kl. 07:00 - så naboerne kan få deres nattero. 

Det er lejerens ansvar før aflevering: 

• At feje alle gulve. 
• At afvaske borde. Er der benyttet tape på borde og vægge skal dette fjernes. 
• At lægge bordene sammenklappet med benene opad på den tilhørende vogn. 
• At stable stolene i stabler á 10 stk. og placere dem i opbevaringsrummet. 
• At rengøre ovn, komfur, køleskabe og kaffemaskine. 
• At afvaske køkkenborde og rengøre køkkenvaskene. 
• At afvaske alt benyttet service og køkkenudstyr og anbringe det på rette plads. 

OBS! Af hensyn til optællingen* er det vigtigt at alt service er anbragt korrekt. 
Er dette ikke tilfældet vil depositum blive fratrukket betaling for den tid der går med at 
bringe dette i orden, minimum kr. 150,00. 

• At tømme opvaskemaskine og rense filtret i bunden. 
• At fjerne pletter hvis der er spildt på gulvet. 
• At fjerne alt affald. 
• At oprydning foretages på gårdplads, parkering m.v. 

*Såfremt lejeren ønsker at være til stede ved optællingen, aftales et tidspunkt medejendomskontoret i 
forbindelse med udlevering af nøgle.Er lejeren ikke til stede er det alene ejendomskontorets optælling 
der er gældende. 

 

Ansvar: Lejeren af fælleshuset er ansvarlig for evt. misbrug, forkert brug og hærværk på det lejede 
indtil optællingen har fundet sted. Enhver misligholdelse af ovenstående forpligtelser kan betyde 
fradrag i depositum. 

 

Såfremt der opstår problemer i udlejningsperioden kan formanden kontaktes på telefon 4222 4000. 


