Lejevilkår for Isøre
Kære Lejer!
Du har netop lejet en af Gladsaxe Lærerforenings feriekolonier: Isøre, Korshage Fjordvej 28, 4581
Rørvig. På kolonien er der sengepladser til max. 60 personer. I forbindelse med arrangementer må der
max. opholde sig 75 personer på kolonien. Der er kun service til 60 personer.
Prisen er inklusive forbrugsafgifter (olie, el, vand og renovation) samt slutrengøring.

Betalingsbetingelser:
Hvis bookingdato ligger mere end 6 måneder før ophold tilsendes et betalingslink med 50% af det
samlede beløb til den oplyste mailadresse ved bookingen.
Hvis kun den første delbetaling er betalt tilsendes senest 6 måneder før opholdet et betalingslink med
de resterende 50% af det samlede beløb til den oplyste mailadresse.
Hvis bookingdato ligger mindre end 6 måneder før ophold tilsendes et betalingslink med 100% af det
samlede beløb til den oplyste mailadresse til straksbetaling.
Bemærk:
• Ved manglende delbetaling frafalder reservationen automatisk, hvis dato overskrides.
• Ved annullering og afbestilling tilbagebetales depositum ikke
• Ved afbestilling senere end 6 måneder før opholdets begyndelse opkræves 100 % af lejeprisen

Ankomst og afrejse
Kolonien er til disposition i weekender for lejere på ankomstdagen kl. 16.00.
Kolonien skal forlades på afrejsedagen rengjort senest kl. 16:00
Ved bookinger i skoleferier og lign. er der ankomst fra kl. 13:00 og afrejse senest kl. 10:00

Andre forhold
Vær opmærksom på at det, du lejer, er en feriekoloni.
Bygningerne er indrettet og udstyret til feriekoloni samt lejrskoleophold.
Forholdene er tidssvarende med varme, toiletter, baderum, storkøkken samt spise- og opholdsrum.
På kolonierne er der dyner og hovedpuder svarende til antallet af senge.
Lejerne skal selv medbringe dyne- og hovedpudebetræk samt lagen og håndklæder.
Lejerne skal selv medbringe viskestykker, karklude, køkkenrulle og toiletpapir.

Rengøring
Følgende skal udføres af lejere inden kolonien forlades:
• Papirkurve og skraldespande skal tømmes.
• Der skal fejes gulv i alle benyttede rum.
• På alle senge skal der ligge en pude og en dyne.
• Alle stole skal hænges/stå ved bordene.

•
•
•

Alle flader i køkken aftørres.
Komfur, ovn, køleskabe og redskaber rengøres efter brug.
I tilfælde af spildte væsker på gulve, skal lejere selv fjerne disse – også hvis de er tørret ind

Bemærk: I tilfælde af manglende eller utilstrækkelig rengøringen vil der blive hyret ekstra rengøring
ind på lejers regning. Timeprisen er 300,00 kr. ekskl. moms.
Slutrengøring:
Der kommer rengøringspersonale som vasker alle gulve, toiletter og spejle. Derfor er det vigtigt
at lejer har gjort ovenstående punkter som står under rengøring.

Kontakt til tilsynsførende
Det er vigtigt at lejer kontakter vores tilsynsførende i god tid før lejemålet vedr.
ankomst- og afgangstider. Se telefonnummer under kolonien Loddenhøj på www.glkolonierne.dk
Den tilsynsførende er Gladsaxe Lærerforenings Koloniers stedlige repræsentant, og alle henstillinger
fra den tilsynsførende skal følges.

Rygning
Det er ikke tilladt at ryge indenfor i nogen af koloniens bygninger. Rygning må kun ske udendørs.
Det er ikke tilladt at henkaste cigaretskod el.lign.

Naboer
Som lejer skal man tage hensyn til naboerne. Der må ikke spilles musik udendørs efter kl. 23:59

Husdyr
Det er ikke tilladt at medbringe husdyr på kolonien.

Bål
Hvor bålsted forefindes på kolonierne, må disse benyttes forudsat, at der er konstant opsyn med bålet.

Grill
På nogle af kolonierne forefindes der grill. Spørg hos den tilsynsførende.

Telte
Teltslagning er ikke tilladt.

Skade
Lejeren er ansvarlige for inventar og bygninger. Enhver skade skal omgående meddeles til koloniens
tilsynsførende på stedet.
Lejeren vil efterfølgende blive opkrævet betaling for udbedring af skaden. Skaden kan eventuelt
dækkes af skadevolderens forsikring.

