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Tak fordi du valgte Raasted Forsamlingshus som rammen om din fest. Fra
husets side vil vi bestræbe os på at gøre alt så let som muligt for dig.
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Du skal inden aflevering af nøglen sørge for:

Du skal inden aflevering af nøglen sørge for:

-

at alle gulve er fejet.
at alle brugte borde er tørret af.
at brugte stole stables i stakke med 8 stk. i hver
at alt porcelæn, bestik og andet der måtte være brugt i køkkenet er
rengjort og sat på rette plads. Bestik og glas skal aftørres med
viskestykke.
at komfur, opvaskemaskine og køleskabe er rengjorte, såfremt de er
benyttet.
kaffemaskinen skal være tømt og rengjort samt strømmen afbrudt.
at alt affald, også papkasser og er smidt i containeren ved husgavlen.
tomme dåser (må ikke være i sække), tomme flasker (ingen papkasser)
er puttet i flaskecontaineren.
at der er tørret op efter uheld (spildt/strintet drikkevarer, opkast,
tyggegummi mv.) på gulv, vægge og toiletter.
at dåser, flasker, glasskår, cigaretskod mv. er fjernet udenfor.
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Ved aflevering af nøglen afregnes der kr. 600,00 til rengøring.

Ved aflevering af nøglen afregnes der kr. 600,00 til rengøring.

Såfremt ovenstående punkter ikke er opfyldt, forbeholdes der ret til at opkræve
yderligere kr. 1.500,00.
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