Hermed lidt information vedr. leje af Høloftet og Hestestalden:
Forinden vi kan fremsende en lejeaftale må du vende tilbage til os med: navn, adresse,
telefonnummer, alder og mailadresse på den ansvarlige voksen, der skal stå på lejeaftalen
og kan være vores kontaktperson. Du/denne voksne må samtidigt bekræfte, at have læst
nærværende info og være indstillet på at efterleve disse indledende vilkår.
Betaling:
Når du har reserveret et lokal indbetaler du depositum kr. 750,- på vores konto i
Nykredit Bank, reg. nr.: 8117 konto nr.: 4042616 og 6 uger før festdagen indbetaler du
lejen på samme konto (se lejekontrakt).
Senest ved udlevering af nøgle (ved bankoverførsel senest 5 hverdage før lejedato)
betales rengøring kr. 950,- samt evt. betaling for musik m.v. (restbeløb pakketilbud).
Depositum, fratrukket udgift til el og varme, afregnes når lokalet er afleveret opryddet
og klar til rengøring.
Husk at mærke alle indbetalinger ” Høloftet/Hestestalden XX /XX -201X ”.
Hører vi ikke fra dig senest 3 dage efter din modtagelse af vores informationsmail, eller
indbetaler du ikke depositum og leje som aftalt, så forbeholder vi os ret til at leje ud til
anden side. Du er dog altid velkommen til at kontakte os, såfremt du har behov for en
særlig aftale.
Priser for leje:
Lejeprisen er kr. 1.975,- for en fredag til lørdag kl. 05.00 eller en lørdag frem til søndag
kl. 05.00 (gælder også søn- og helligdage efterfulgt af nationale fridage). Lejen er kr.
2.750,- hvis man ønsker lørdag og søndag med (altså for begge dage, med undtagelse af
visse mærkedage).
Prisen for en alm. søndag fra kl. ca. 08.00 til mandag morgen kl. 06.00 er kr. 1.500,-. Er
søndag efterfulgt af en national fridag er prisen dog 1.975,-.
Hvis man lejer lokalet til fest eller lignende, er betaling for rengøring altid obligatorisk pris kr. 950,-. I tilfælde, hvor ekstra rengøring er påkrævet, forbeholder vi os ret til at
opkræve betaling herfor – tillæg kr. 200 pr. time. Ved hverdagsarrangementer –
foredrag, generalforsamlinger eller tilsvarende, kan man evt. aftale med os, at man selv
foretager rengøring.
Ønsker man at leje fredag, lørdag og søndag samlet, betaler man 2 x 1.975,- altså kr.
3.950,- (+ rengøring).
Alm. hverdage (undtagen fredag og dagen før en fridag) er der ca. halv pris på lejen
(lejepris kr. 1.000,-) Dette gælder dog ikke Juni måned, "rusugen" og perioden 15.
november til 31. december, samt generelt ikke for ungdomsfester, hvor vi tilbyder

pakkepriser jf. nedenfor. Nytårs aften koster kr. 2.750,- + rengøring og depositum og
inkl. Nytårs dag til at rydde op.
Når man lejer betaler man, udover betaling for leje, altid et depositum på kr. 750,-.
Depositum fratrukket el- og varmeforbrug returneres, når lokalet er afleveret som
aftalt - opryddet og klar til rengøring, eller rengjort, hvis man jf. ovenstående har aftalt,
at man selv kan gøre rent.
Øvrig information:
Ved ungdomsfester anbefaler vi en voksen (der ikke deltager i festlighederne) pr. 15
festdeltagere – som udgangspunkt skal en af de voksne, der er med til at lukke og slukke
efter festen, stå som lejer på kontrakten, så vi har en kontaktperson.
Du kan leje vores selvbetjenings diskotek (mikser med indgang til PC/iPhone eller lign.,
højtalere, bundkasser(bas) og forstærkere m.v.). Lejer man ungdomspakken en fredag
eller lørdag aften (eller tilsvarende) frem til næste morgen kl. 05:00, så er prisen kr.
4.200,- for lokaleleje, rengøring, musikanlæg, lyseffekter, røgmaskine og wi-fi. Du kan
også leje DJ, Med DJ bliver den samlede pakkepris kr. 6.000,- (fotograf + 500,-). Er der
tale om voksen-fester (40 år plus), så er prisen kr. 4.000,- uden DJ. Til pakkeprisen
kommer depositum kr. 750,-.
Man må ikke selv medbringe lydudstyr, da det kræver myndighedsgodkendelse fra
Aalborg Kommune (får man den, må man efter nærmere aftale med os).
Hvis der arrangeres DJ eller anden form for underholdning, må der således ikke uden
særlig tilladelse opstilles og nedtages anlæg og andet udstyr, da vi desværre har haft en
del skader på vores lokaler i den forbindelse og opstilling af yderligere DJ udstyr vil
kræve myndighedsgodkendelse. DJ må gerne medtage sin pc/pult med tilbehør og
benytte vores anlæg jf. ovenfor. Er der tale om en voksenfest med livemusik, kan reglen
dog fraviges efter nærmere aftale.
Har du spørgsmål må du endelig maile retur eller ringe – 29 43 40 42 – på hverdage
efter kl. 16.00 og weekenden hele dagen.
Med venlig hilsen
Høloftet og Hestestalden
Øster Sundby Selskabslokaler
Britt og Peter
Mobil: 2943 4042

