
Priser og regler for udlejning af 

TUNE BORGERHUS S/I 

til private fester. 

 

 

Tune Borgerhus kan reserveres/lejes efter "først til mølle" princippet.  

Lejeren skal være bosiddende i Greve Kommune og være fyldt min. 25 år ved lejeaftalens indgåelse. 

Udlejes ikke til ungdomsfester, uden der er et antal voksne personer tilstede i hele lejeperioden. 

Lejer er forpligtet til at være til stede under hele arrangementet og er ansvarlig for afholdelsen iht. lejebetingelserne 

Lejer har ikke adgang til lokalerne før det tidspunkt, der står i lejeaftalen. Overtrædelse medfører fradrag i depositum, for en dags ekstra leje 

af lokalerne. Hvis der modtages klager fra naboerne over støj eller andre gener, fradrages i depositum, svarende til en dags leje. 

Ved endags leje, har lejer mulighed for at henvende sig, (tidligst) en uge før festens afholdelse, og såfremt lokalet på det tidspunkt, ikke er 

udlejet til anden side, er det muligt at få adgang til lokalerne aftenen før, mod at betale kr. 300,-. 

 

Lejemålet omfatter lokaler, inkl. inventar, adgang til køkken med det service og inventar der er i køkkenet, samt toiletter, hvor der 

forefindes håndsæbe, håndaftørringspapir samt toiletpapir i automaterne. Viskestykker, karklude, håndopvaskemiddel m.m. skal medtages 

af lejeren. 

 

Musikanlæg samt hynder til stole, kan lejes. 

 

Køkkenet må ikke benyttes til madlavning, men kun til opvarmning, anretning o.l. 

 

Lejeren og dennes gæster færdes i Borgerhuset på eget ansvar, og Borgerhuset påtager sig intet ansvar for tab, tyveri eller skader/overlast på 

lejerens eller dennes gæsters person og ejendele. 

 

Afbestilling kan kun ske skriftligt til den daglige leder. Ved afbestilling tilbagebetales depositum ikke til lejer. Ved afbestilling mindre end 

60 dage før lejedatoen, skal lejer betale fuld leje, men depositum tilbage-betales. 

 

Lokaler, inventar, apparatur m.v. skal efterlades i ordentlig stand, – gælder også udendørsarealer--, det vil sige, stole og borde aftørres og 

placeres som ved ankomst, servicet stilles rengjort på plads i køkkenet og gulvene fejes. Ved spild skal gulve afvaskes. 

                        Alt brandbart affald kan lægges i container udenfor. Tomme flasker og dåser skal tages med hjem. 
 

Huset skal være forladt i ordentlig og ryddelig stand. Det skal forlades til den tid, der er angivet i lejeaftalen, ellers betales en ekstra dags 

leje. Nøglen lægges i postkassen ved hoveddøren, sammen med de notater der måtte være foretaget. 

 

Efter lejemålets ophør, synes lokaler, service m.m. optælles Eventuelle skader og mangler modregnes i depositum. Hvis udgiften til skader 

og mangler ikke kan dækkes af depositum, forpligter lejer sig til at betale det manglende beløb umiddelbart efter, at skaderne/manglerne er 

udbedret. 

 

Borgerhuset er røgfrit område, hvilket skal respekteres. 

Fyrværkeri er ikke tilladt ifølge loven om fyrværkeri. 

Det er ikke muligt at komme i kontakt med udlejer i weekenden. 

Tune Borgerhus omfatter: 

 Et stort lokale i lyse farver med borde og stole til ca. 80 personer. Rummets mål ca. 15 x 8 meter. 

 Veludstyret køkken med service, glas m.m. til ca. 80 personer. Opvaskemaskine, 2 ovne og keramiske kogeplader, mindre køleskab. 

 Lille anretter rum med stor fryser, samt skab med rengøringsredskaber. 

 Mindre køkken/bar med stort flaskekøleskab, og hurtig opvaskemaskine til glasservice. 



 4 toiletter og garderobe. 

 Meget handicapvenligt med rampe og ingen kant til stort toilet. 

 Gode parkeringsmuligheder. 

 Buslinje 600S holder næsten lige uden for døren. 

Du skal selv rydde op, aftørre og sætte borde og stole på plads, feje alle gulve, og ved spild afvaske dem. Tomme flasker og dåser skal du tage med 

dig og smide affald i containeren. Priserne er inkl. slutrengøring. 

  

Priser for leje i 2022:  
 

 

 

 

 

 

 

Depositum: 

En dags leje:  

 

Weekendleje: 
(Fra fredag kl. 16.00 til søndag kl. 12.00) 

 

 

alle dage: 

 kr. 2.800,-  

 

  

 kr. 4.200,- 

 

 

 

 kr. 3.000,-  

       

 

Lejeperioden er fra kl. 10.00 til næste dag kl. 06.00, med mindre andet er anført i lejeaftalen. 

Depositum og leje kan indbetales til vor bankkonto, reg. nr. 2280 konto nr.:5980 013 413  

 

  

Se om der er ledig i Borgerhuset på den ønskede lejedato  

daglig.leder@tune-borgerhus.dk 

 

http://www.tune-borgerhus.dk/kalender2.asp
mailto:daglig.leder@tune-borgerhus.dk

