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1st Booking 
LEJEKONTRAKT 2018 

 
Side 2 sendes retur udfyldt med underskrift.  

Ved overførsel af depositum gør denne kontrakt sig gældende på samme måde som underskrift 
Gældende pr. 18/05/2018 

1st Booking 

V/ 1st Group 

Refshalevej 203 A 

1432 København K 

CVR: 28879113 

M: info@1stbooking.dk 

Tlf. +45 31 623 113 

mailto:info@1stbooking.dk
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LEJEPRISER 
Ved underskrift eller overførsel af depositum accepterer lejer samtlige vilkår nedenfor:  

 

Element & Beskrivelse Obligatoriske Priser: 
Inkl. moms 

Samlet pris: 
Inkl. moms 

Lokaleleje mandag – torsdag samt søndage   
Notér aftalte pris for booking. 

 . 
 

Lokaleleje fredag  

* Tillæg i højsæson: 2.500 kr. 
Højsæson 1. april til 31. december 

 

12.500 kr.* 

 

Lokaleleje lørdag 

* Tillæg i højsæson: 2.500 kr. 
Højsæson 1. april til 31. december 

 

15.000 kr.* 

 

Rengøring   
*(Obligatorisk i højsæson 1. april til 31. december)  

2.500 kr.*  

Depositum 

(Tilbagebetales til konto nr. udfyldt i denne kontrakt, efter endt arrangement, hvis stedet .) 

 

5.000 kr. 
 

 

Depositum ved Ungdsomsfester  
(Tilbagebetales til konto nr. udfyldt i denne kontrakt, efter endt arrangement, hvis huset er i 

acceptabel stand ved get out). 

 

10.000 kr. 

 

 Ekstra Services: 
(Kryds af ved valg) 

Tillægsydelse pris: Sæt kryds ved valg 

Oppyntning (Op til 80 gæster, tillæg ved flere) 

1st Booking klargør huset før Jeres fest inkluderet: 

- Opsætning af borde & stole mm. 

- Opdækning af borde  

- Bordkort, efter tilsendt bordplan 

- Duge, servietter & lys 

- Blomster, dekorationer efter aftale 

- Personale inkl. i prisen 

 

 

 

5.000 kr. 

 

Lys & Lydteknikker pr. time 

Anbefales hvis I evt. har band, sanger  e.l., hvor I har brug for tekniks assistance. 

500 kr. / Timen  

Band/DJ mm.  
 

Afhænger af behov 

Pris efter aftale 

 

1st Booking Staff: Personale til fest  
Køkken, servering, bar & garderobe.  

Tider og opgaver aftales med 1st Booking  

Personale afregnes direkte.  

200 kr. pr. time 

Efter kl. 02.00:  

250 pr. time 

 

Fotograf  
Professionel fotografering af arrangement og / eller bryllupsbilleder  

Pris efter aftale  

Makeup artist/Hårstylist  
Professionel make up stylist og / eller frisør til styling hos 1st booking  

Pris efter aftale  

SAMLET PRIS   

  

Dato:  _______________________________      Dato  ______________________________   

 UNDERSKRIFT 1ST BOOKING                                                  UNDERSKRIFT LEJER 

Dato: 

Antal gæster: 

Kontooplysninger til tilbageførsel af depositum: 

Konto:  

Registrering nr.:   

 

GET IN:  Kl. 11.00 - hvis ikke andet er aftalt   

GET OUT: Aflevering af nøgler efterfølgende dag kl. 10.00 

RENGØRING: Fra kl. 07.00 den efterfølgende dag. Til stede ved get out.  
 

 

 

 
 

LEJER SKAL VÆRE OVER 18 ÅR: 

Fulde navn: 

Cpr: 

 

Adresse: 

By: 

 

Tlf: 

Email: 
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LEJEVILKÅR 
 
vedrørende ejendommen beliggende Refshalevej 203 A, 1432 København K (i det følgende benævnt det lejede) som udlejer disponerer 
over.  
 
1.0 Lejeperioden: 
1.1 Det lejede overtages i rengjort stand på udlejningsdagen fra kl. 11.00 og skal afleveres i ryddet stand når festen er forbi - dog senest 

kl.7.00 den efterfølgende dag - således at udlejer umiddelbar herefter kan påbegynde rengøring. 
1.2 Udlejer tilstræber at være tilstede i det lejede umiddelbart forud for lejeperiodens begyndelse med henblik på at vise lejer til rette og 

ved lejeperiodens ophør med henblik på gennemgang af det lejede.  
 
2.0 Formål: 
2.1 Det lejede skal benyttes til overstående begivenhed og må ikke uden udlejers skriftlige samtykke benyttes til andet formål. 
 

         3. 0 Det lejede: 
3.1 Det lejede omfatter hele ejendommen og den til ejendommen hørende overdækkede terrasse og indhegnede have beliggende 

Refshalevej 203 A, 1432 København K, dog bortset fra de rum i ejendommen der er aflåst.   
3.2 Lejemålet omfatter tillige de i ejendommen værende borde, stole, inventar, bestik, service, vandkander og kaffemaskine. 
 
4.0 Gæster: 
4.1 Lejer er bekendt med, at det lejede er godkendt til maksimalt 150 personer. Hvis lejer påregner at der vil være mere end 150 personer 

til stede i det lejede på samme tid, skal dette aftales med udlejer, idet der i så fald skal indhentes dispensation fra Brandmyndighederne 
samt Teknik & Miljø i Københavns Kommune. Omkostninger hertil betales af særskilt af lejer. 

 
5.0 Lejen: 
Alle leje priser er inkl. moms 
5.1 Lejen er aftalt til DKK ovenstående beløb,- som forfalder til betaling senest 30 dage før lejeperiodens begyndelse. Bemærk ændrede 

priser højsæson. 
5.2 Udlejer forbeholder sig ret til evt. at justere lejen, såfremt lejeperioden ligger mere end 1 år efter datoen for underskrift af 

lejekontrakten. 
5.3  Lejeloven er ikke gældende for lejeforholdet. 
5.4 Lejeforholdet er et korttidslejemål. 
 
6.0 Depositum: 
Der bliver ikke pålagt moms på depositum. 
6.1 Senest 8 dage efter underskrift af nærværende lejekontrakt betaler lejer et depositum på DKK 5.000,- 
6.2 Ophæver lejer lejeforholdet tilbagebetales depositum ikke.  
6.3 Ved ungdomsfester kræves et udvidet depositum  
 
7.0 Betalinger: 
7.1 Alle betalinger i henhold til nærværende lejekontrakt skal ske til;  
 
       Danske Bank, Reg. nr. 3409 Konto nr. 11420230   
 
8.0 Ansvar: 
8.1 Undertegnede kontaktperson for lejer er bekendt med, at jeg sammen med lejer hæfter personligt og solidarisk for betaling af leje og 

for alle lejers øvrige forpligtelser overfor udlejer, herunder for evt. skader der måtte blive påført det lejede.  
 
9.0 Rengøring: 
Alle priser er inkl. moms 
9.1 Rengøring efter lejers brug af det lejede foretages af udlejer for lejers regning. Rengøringen beløber sig sædvanligvis til   DKK 2.500,-. 

Såfremt udlejer efter besigtigelse af det lejede vurderer at rengøringen vil overstige dette beløb, indkaldes/kontaktes lejer til en 
drøftelse af dette forhold. Merudgiften fratrækkes eventuelt i depositum eller betales særskilt. 

 
10.0 Særlige aftaler: 
10.1 Lejer er bekendt og indforstået med, at der ikke må ryges i de lejede lokaler. 
11.2 Lejer er bekendt med at der ikke må benyttes konfetti eller anden udsmykning m.m. indeholdende farvestoffer, der misfarver 
        gulve, møbler, vægge og lign. 
 
11.0 Eksterne ydelser: 
Alle leje priser er inkl. moms 
         Aftales individuelt og påføres faktura. 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 

 
 
Kontaktpersoner: 
Udlejer:                       Maria Christina  Tlf. 31623113 
Teknisk assistance:    Henrik Jarltoft    Tlf. 23328424 
GET OUT:                    Jeanette              Tlf. 60223028 
 
Det lejede indeholder: 
-  Køkken, diverse gryder, pander samt industri opvaskemaskine.  
- Scene, flygel, professionelt lyd- & lysanlæg, trådløse mikrofoner, dvd afspiller, projektor, lærred 
- Borde og stole til 150 personer 
- Cafeborde og stole 
- Service alt inkl. til 150 personer 
- Garderobe med stativer og bøjler.  
 
Nøgler: 
-  Det er lejers ansvar at alt er aflåst og slukket inden huset forlades, herunder også stearinlys, grill i haven og lign. 
-  Husk at tilslutte alarm. 
 
Generel info: 
-  Alle effekter som lejer medbringer skal fjernes ved GET-OUT medmindre andet er aftalt med udlejer.  
-  Gaver mm. kan evt. efterlades dog så rengøringen kan komme til. Disse skal dog afhentes efterfølgende dag inden kl. 10.00. 
 
Rengøring: 
- Lejer skal efterlade lokalerne ryddet - som ved GET IN - og klar til slutrengøringen og uden opvaskerester, tomme flasker m.m. 
- Der forefindes rengøringsartikler, hvis der opstår uheld under lejeperioden. Disse er placeret i brusekabinen på herretoilet. 
 
Strøm & Varme: 
- Strøm og varme er inkluderet i lejen.  
- Benyttes varmelamper takseres ekstra fratrækkes depositum 
 
Toiletter: 
-  1st Booking har 2 seperate herre- & dametoiletter med i alt 4 toiletter. 
-  Lejer medbringer selv toiletpapir, håndsæbe & håndklæder.  
-  Ved evt. tilstopning af toiletter & eller kloak skal lejer selv tilkalde assistance (slamsuger) og betale for dette. 
-   Det er strengt forbudt at smide bind, køkkenrulle og diverse andre ting i toiletterne.  
 
Affald: 
- Inkl. I lejen har er max 1 stk. fyldt container.   
- Der må ikke smides tomme flasker, dåser, emballage, pap mm. I container – Dette skal tages med når huset forlades/afleveres.  
- Udlejer forbeholder sig ret til evt. at opkræve 500 kr. pr. ekstra fyldt affaldscontainer. 
- Udlejer forbeholder sig ret til ekstra opkrævning hvis diverse andet affald ikke er fjernet. 
 
Eksterne leverandører: 
- Lejer må selv stille personale til rådighed i forbindelse med eventuel varemodtagelse/returnering i lejeperioden. 
- Hvis dette sker udenfor lejeperioden har udlejer ret til at fratrække x antal timer fra depositum. 
 
Tilbage betaling af depositum: 

- Efter endt arrangement, sender lejer en mail retur til info@1stbooking.dk med reg. nr. og konto. nr. Udlejer har ret til at tilbage holde 
depositum hvis ovenstående krav ikke er opfyldt. Dvs. ved effekter eller overdragelse ikke er i orden. Derefter opgøres det resterende 
beløbet, som efterfølgende udbetales til lejers konto. 

 
 

HÅBER I FÅR EN FANTASTISK AFTEN I VOR SKØNNE LOKALER 
 
 

1ST BOOKING 
 

BANK OPLYSNINGER: 
1st Group 
Refshalevej 203A 
1432 København K 
CVR 28879113 
 
Danske Bank 
Reg 3409 Konto nr. 11420230 
  

mailto:info@1stbooking.dk

