Lokale udlejningsbetingelser for
LAN Party Boot Camp
Betingelserne skal være underskrevet - nederst i dokumentet –
inden I kan bruge faciliteterne.
1. Generelle betingelser
Disse betingelser gælder for leje af lokaler hos DRACHMANN MEDIER til
Kundens LAN Party Boot Camp event på adressen:
Ny Vestergårdsvej 23, 3500 Værløse, tlf. 5333 9838.
Disse betingelser udgør, sammen med ordrebekræftelsen og DRACHMANN
MEDIERs almindelige salgs- og leveringsbetingelser for ydelser til kunder, det
samlede aftalegrundlag for Kundens og DRACHMANN MEDIERs aftale om de
i ordrebekræftelsen specificerede ydelser.

2. Gyldig reservation
Først ved bekræftet booket dato og registeret betaling er den endelige reservation
gyldig.

3. Gældende adgang til faciliteterne
Lokale udlejningsbetingelser skal være underskrevet.

4. Max antal deltagere i rummet
Max 12 gamers/spillere i rummet.

5. Tjek ind tid
Den aftalte tidsramme er inkl. forberedelse og afrydning og rengøring.
Vil I slippe for rengøringen kan det tilkøbes for 500 kr.
Kunden/kontraktansvarlig bedes møde kl. 9:30 for instruktioner og
rundvisning. Øvrige deltagere har først adgang kl. 10.

6. Tjek ud
Det udlejet efterlades i intakt vedligeholdt og rengjort stand som ved
indtjeknings tidspunkt.
Der er selvafrydning som indsamling af skrald, madrester og flasker,
lettere rengøring i form af aftørring af bordene med fugtig klud, feje
gulvet og det lånte service stilles på afrydningsvognen.
Er der ikke ryddet op og gjort rent som ved indtjeknings tidspunkt
påregnes et tillæg på 1050 kr. inkl. moms.
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7. Ved overskridelse af aftalte tidsramme
Ved overskridelse af det aftalte tidsrum pålægges 1200 kr. inkl. moms
pr. påbegyndt time.

8. Ændringer
I det omfang andet ikke følger af ordrebekræftelsen gælder DRACHMANN
MEDIERs almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
Lokalelejen er fast pris for max 12 deltagere og betales uanset evt.
ændringer af antal deltagere hos Kunden.

9. Afbestilling af hele arrangementet
Hvis andet ikke følger af ordrebekræftelsen, gælder følgende regler om
afbestilling:
9. 1 Indtil 28 dage før afholdelse, kan arrangementet afbestilles uden
beregning. Dog fratrækkes et ekspeditionsgebyr på 350,- kr. det betalte
beløb.
9. 2 Mellem 28 dage og 14 dage før afholdelse betales afbestillingsgebyr på
50 % af alle aftalte ydelser.
9. 3 Herefter betales 100 % af samtlige aftalte ydelser.

10. Skadesløsholdelse
Kunden holder DRACHMANN MEDIER skadesløs for ethvert tab vedrørende
det lejede lokale, udstyr og øvrige faciliteter i tilknytning hertil, som måtte
følge af misbrug, hærværk, tyveri, ødelæggelse eller lignende foretaget af
arrangøren og/eller deltagere i Kundens arrangement.
Kunden/kontraktansvarlig forventes at have en dækkende skades- og
ansvarsforsikring og selv at være tilstede under arrangementets indtjekningog udtjekningstidspunkt.

11. Øvrige betingelser






Egen mad og egne drikkevarer medtages.
Rygning skal foregå udendørs og skodder fjernes som en del af rengøringen.
Der MÅ IKKE laves mad i lokalerne, kun anrettes.
Der MÅ IKKE indtages alkohol på området – hverken af mindre årige eller de
ansvarlige voksne under LAN Party Boot Camp event.
Kunden og deltagere i Kundens arrangement har adgang til det lejede lokale,
entré og toiletter, samt anretterkøkkenet, ophold i cafe-området og gratis
parkering i anviste områder.
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Bemærk – der er ingen adgang til bygningens øvrige områder, samt
Iværksætterhusets åbne kontorlandskab eller tilstødende kontorlokaler!
Der SKAL ALTID være voksne myndige/ansvarlige/forældre tilstede under
hele LAN Party Boot Camp eventen.
Der MÅ IKKE vises stødende og diskriminerende underholdning
indeholdende grov vold, pornografi og racisme.
Parkering på anviste områder er gratis. Download oversigt her
Evt. parkeringsafgifter og andre forhold omkring parkering og køretøjer, er
uden ansvar for DRACHMANN MEDIER.
DRACHMANN MEDIER stiller til rådighed flg. NETVÆRK OG INTERNET
WIFI: Der udleveres kode til vores trådløse netværk.
Vi gør opmærksom på, at al internettrafik logges i henhold til gældende
bekendtgørelse. Den ansvarlige for lejen er således ansvarlig for deltageres
evt. brug af internettet, via den udleverede kode.
Netværk Switch med 20 porte
FIBERNET med 100/100 mbit
Kunden/deltagerne medbringer selv:
ALT udstyr til brug for LAN Party Boot Camp event afviklingen.
OBS!! HUSK strøm- og netværkskabler.

Jeg har læst udlejningsbetingelser og accepterer aftalegrundlaget (sæt kryds)
Vi gør selv rent
Vi bestiller rengøring og betaler +500 kr.
Dato _____/_____

20_____

________________________________________________________________________________________
Fulde navn
_________________________________________________________________________________________
Adresse
__________________________
Telefon nr.
_______________________________________________@_______________________________________
Email adresse
________________________________________________________________________________________
Underskrift
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