
Reglement for Bispeparkens lokale, Tagensvej 227 st.th.

Nedenstående tillægsbestemmelser har forret i tilfælde af uoverensstemmelse med andre bestemmelser.

Gældende udgave af Reglement for Bispeparkens beboerhus, Bispeparken 17 B skal overholdes. En version af disse 
regler kan findes på http://www.bispeparken.dk.

Gældende udgave af Bispeparkens Husorden for beboelseslejemål skal overholdes, da der over lokalet er udlejet til 
beboelse. Opmærksomheden henledes specielt på reglerne for begrænsning af støj. En version af disse regler kan findes 
på http://www.bispeparken.dk.

Bispeparkens bestyrelses medlemmer skal altid have adgang til lokalet, også under udlejningsperiode.

Der må ikke spilles højt i lokalet og al støj (herunder musik m.m.) skal ophøre senest kl. 22:00 og må tidligst starte kl. 
09:00 alle dage.

Inventar må ikke beskadiges eller fjernes fra lokalet.

Lokalet skal efter brugen afleveres i rengjort og opryddet stand, hvilket blandt andet indebærer:

• stole/møbler skal sættes på plads

• fejning af gulv i stort lokale, gangarealer, toilet og køkken

• tømning af affaldsbeholder på toilet

• tømning af affaldsposer og isætning af nye affaldsposer i stort lokale og køkken

• køleskab skal være tømt og i nødvendigt omfang rengjort

• opvask af service, som derefter skal stilles på plads i skabene

• termokander skal rengøres og skylles, hvorefter de skal stilles på plads

• slukning af alt lys i alle rum

• stik til el-kedel, kaffemaskine, el-kogeplade, el-brødrister og 2 mikroovne skal tages ud af stikkontakterne

• lukning af alle vinduer i lille lokale og køkken

• aflåsning af yderdør til gade og til opgang

Medbring selv håndklæder (toilet) og viskestykker (køkken) samt andre forbrugsstoffer – brug af eksisterende sker på 
lejers eget ansvar.

Opvaskemaskinen kan ikke benyttes.

Nøgle til lokalet afhentes og skal afleveres efter nærmere bestemmelse, som oplyses ved lejeaftalens indgåelse.

Der gøres opmærksom på lokalets stand, specielt manglende belysning og beskadigede gulve. Alle uheld, 
herunder uheld som skyldes lokalets stand, er udlejer (fsb og Bispeparken) uvedkommende.
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Undertegnede lejer bekræfter med sin underskrift og påtager sig samtidig det fulde ansvar for, at ovenstående 
tillægsregler, Reglement for Bispeparkens beboerhus, Bispeparken 17 B samt Bispeparkens gældende husorden for 
beboelseslejemål vil blive overholdt.

_____________________ __________________________________

Dato Lejers underskrift

Tilrettet 29. september 2015
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