RESERVERING AF LEJLIGHEDEN.
Beboeren aftaler med sin afdeling hvornår de besøgende kan komme.

Gæsterne får udleveret nøglen til lejligheden, ved at
henvende sig på beboernes afdeling.

Afdelingen undersøger om lejligheden er ledig.

Ved afhentning af nøgle betales for det bestilte antal
overnatninger. Pris pr. overnatning, pr. værelse er kr.
60,00. Det er personalet på beboerens afdeling, der
opkræverbetaling og udlevere nøglen. Nøglen udleveres når denne skrivelse er underskrevet af lejeren og
betalingen er sket.

Afdelingen oplyser ved reservering.

REGLER FOR BRUG AF
KOFOEDSMINDES PÅRØRENDE
LEJLIGHED
Lejligheden er indrettet med 2 individuelle



Antal gæster, maks. 3 gæster i et værelse.



Ved mere end 3 gæster skal begge værelser
bookes, og der betales for begge værelser. Der er
et maks. På 5 gæster i alt.



Navn på samtlige gæster.



Alle gæster skal have en godkendt besøgstilladelse som kan søges via Kofoedsmindes hjemmeside
under pårørende fanen.

værelser med egen nøgle. Værelse nr. 1
har bad og toilet på værelset. Værelse

nr. 2 har bad og toilet på gangen. Der er
fælles opholdsstue og køkken. Der er
plads til to overnattende gæster i hvert
værelse. Der er mulighed for en ekstra
opredning på værelset. Der er dog et
maks. Antal gæster i hele lejligheden på
5 gæster.

Ankomst.



Er der personer under 18 år blandt de besøgende,
skal dette godkendes af afdelingens Områdeleder, og reserveringen skal derfor gå gennem Områdelederen.

Reserveringen sker ved henvendelse til receptionen,
på telefon 54 61 08 00, af afdelingen.

Lejligheden vil være til rådighed fra kl. 14:00.
Personer under 18 år må ikke tage ophold i lejligheden
uden særlig godkendelse.
Husdyr må ikke tage ophold i lejligheden.
Gæsterne må ikke modtage besøgende, såfremt dette
ikke forud er aftalt med beboerens Områdeleder.
Der er lagt dyne, lagner og håndklæder frem. Gæster
må selv rede sengen.

Under opholdet.

Køkkenet skal altid være rengjort og brugt service
skal placeres i opvaskemaskinen, der vaske efter
behov. Altid inden afrejse.

Badeværelset skal altid være rengjort.

Ved afrejse.

Lejligheden skal forlades inden kl. 10:00 på
afrejsedagen.
Tag sengelinned af og læg det sammen med håndklæder på gulvet ved trappen.
Efterlad ikke mad– og drikkevarer. Alt fordærveligt mad skal smides ud.

Det er forbudt at ryge i lejligheden og i opgangen.

Sørg for at køkken og badeværelset er rengjort og
klar til de næste gæster.

Gæster skal selv foretage rengøring og ved læn-

Luk vinduerne.

gere ophold, vaske sengetøj m.v.

Sluk lyset.

Kofoedsminde påtager sig intet ansvar for gæsters

Lås døren.

ophold.

Aflever nøglen til beboerens afdeling.

Fyldte affaldsposer lægges i affaldscontainerne,

Afdelingen aflever nøglen i receptionen, i

der er placeret for enden af teatersalen.

administrationsbygningen.

Underskrift side.

Overholdes reglerne for brugen af Kofoedsmindes pårørende lejlighed ikke, vil det ikke være muligt at genleje
lejligheden.
Konstateres det at der har været rygning i lejligheden, vil
lejeren blive opkrævet betaling for den ekstra rengøring,
svarende til kr. 1000,00, samt blive udelukket fra at leje
lejligheden fremover.
Lejere af lejligheden bekræfter med sin underskrift at
lejer er bekendt med reglerne for leje af Kofoedsmindes
pårørende lejlighed. Lejer acceptere med sin underskrift
vilkår og betingelser for leje og brug af Kofoedsmindes
pårørende lejlighed.
Nøglen til lejligheden kan ikke udleveres til lejeren før
lejeren har accepteret disse betingelser
med sin underskrift.

Lejlighed nr. 1………….. Lejlighed nr. 2…………….
Lejers navn
(blokbogstaver)………………………………………………………………

Underskrift:……………………………………………………………………

Nøgle retur:…………………………………………………………………..

