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Tak fordi I valgte vores hus.
Vi håber I får et godt arrangement.
På forhånd tak fordi I hjælper os med at bevare det gode forhold til naboerne, ved at
undgå høj musik for åbne vinduer, samt højlydt snak udendørs.

Tåstrup Forsamlingshus har tilladelse til at have max 150 personer.
Vi anbefaler dog følgende antal:
Store sal: max 100 - Lille lokale: max 25 - Mødelokalet ovenpå: max 10

I forbindelse med leje er der nogle praktiske ting.

Modtagelse:
Huset gennemgås sammen med en repræsentant for forsamlingshuset.
Det kontrolleres, at hus og inventar er rengjort og i orden, at der er håndsæbe, 
toiletpapir og håndklæder, opvaskemiddel, filtre til kaffemaskinen og de nødvendige
rengøringsmidler.
Det kontrolleres, at der forefindes ekstra affaldssække, køkkenruller, toiletpapir og 
karklude som kan købes efter behov, samt ekstra håndklæder der kan lejes og det 
antal udlejningsduge der skal bruges.
Brug af varmepumper, opvaskemaskine, kaffemaskine og rengøringsvogn forklares.
Nødudgang, brandslukningsudstyr og sikringsskabe fremvises.

Brug af huset:
Lejeren har det fulde ansvar for sine gæsters opførsel og handlinger både ude og 
inde. Lejeren er ansvarlig for manglende eller beskadiget service, skader der er sket
udendørs i tilknytning til huset, samt alt inventar.
Smid ikke affald udenfor, men benyt husets askestandere og affaldsposer.
Bag huset findes en papcontainer samt en flaskecontainer, som også er til 
engangsdåser. Der må kun fyldes en enkelt affaldsspand.
Evt. vasketøj samles, udlejer sørger for vask.
OBS: Døre og vinduer skal være lukket efter kl 22.
Drikkevarer må KUN nydes indendørs.

Aflevering:
Huset gennemgås sammen med en repræsentant for forsamlingshuset.
Det kontrolleres, at hus, inventar og udendørsarealer afleveres i samme stand som 
ved modtagelsen.
Forbrug af ekstra affaldssække, køkkenruller, toiletpapir og karklude samt duge og 
håndklæder noteres eller kan afregnes.


