Vilkår for leje af Gladsaxe Lærerforenings kolonier
Udlejning til private
Vi gør opmærksom på at det er en feriekoloni du lejer – ikke selskabslokaler.
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: Man skal selv sørge for følgende inden man forlader kolonien:









Der fejes gulv i alle benyttede rum.
Pletter fra fx rødvin, maling, tyggegummi m.m. skal fjernes fra gulv og andre steder
Alle papirkurve samt skraldespande tømmes
Alle flader i køkken aftørres
Alt benyttet udstyr i køkkenet rengøres også ovne, køleskabe, m.m
Alt service sættes på plads
På alle senge skal der ligge en pude og en dyne.
Alle møbler sættes på plads, såfremt man har rykket rundt på disse

Såfremt ovenstående ikke bliver udført af lejer inden afrejse, vil der blive tilsendt faktura på ekstra
rengøring. Pris pr. time er kr. 300,00 ekskl.moms

Tilsyn
Tilsynet med kolonierne foretages af tilsynsførende som er ansat af Gladsaxe Lærerforening.
Den tilsynsførende er Gladsaxe Lærerforenings Koloniers stedlige repræsentant.
Husk i god tid at ringe besked om, hvornår I ankommer og aftale andre praktiske ting eller spørgsmål
med koloniens tilsynsførende. Alle henstillinger fra den tilsynsførende skal følges.
På Isøre kolonien, behøver man ikke ringe ved ankomst da der her er nøgleskab med kode. Denne kode
fremgår ved booking. Er der spørgsmål, eller klager ved ankomst kontakt den tilsynsførende.
Kolonierne er til rådighed fra fredag kl.16:00 og skal forlades rengjort som ovenstående senest
søndag kl.16:00.

Lejrskoler
Lejrskoler m/køkkenleder
Booker man en lejrskole med køkkenleder, er prisen inkl. kost, forbrug, samt vask af gulve og toiletter.
Kolonierne er til rådighed fra mandag til fredag, afrejse skal altid ske inden middag.
Efter hjemkomst vil der blive fremsendt faktura via EAN nr. hvis ikke dette forefindes vil faktura blive
sendt direkte til skolen.
Rengøring inden afrejse
 Alle papirkurve samt skraldespande tømmes
 Der fejes gulv eller støvsuges i alle benyttede rum
 På alle senge skal der ligge en pude og en dyne
 Stole ophænges på bordene
 Alle andre møbler sættes på plads, såfremt man har rykket rundt på disse
Lejrskoler u/køkkenleder
Booker man en lejrskole uden en køkkenleder er prisen eksklusiv kost, forbrug. Så læs reglerne når du
modtager din booking. Husk at man skal udfylde fremsendte afregningsskema retur til kolonierne –
hvorefter man får regning tilsendt via EAN nr. hvis ikke dette forefindes vil faktura blive sendt direkte
til skolen.
Rengøring inden afrejse
Alle flader i køkken tørres af
 Alle papirkurve samt skraldespande tømmes
 Alt benyttet udstyr i køkkenet rengøres også ovne, køleskabe m.m.
 Alt service sættes på plads
 Der fejes gulv i alle benyttede rum
 På alle senge skal der ligge en pude og en dyne
 Alle møbler sættes på plads, såfremt man har rykket rundt på disse

Rygning
Det er ikke tilladt at ryge i koloniens bygninger. Rygning må kun ske udendørs.
Der er ikke tilladt at henkaste cigaretskod el.lign.
Naboer
Som lejer skal man tage hensyn til naboerne. Der må ikke spilles musik udendørs eller for åbne døre og
vinduer fra kl. 23:59
Husdyr
Det er ikke tilladt at medbringe husdyr på kolonien.
Bål
Der må ikke tændes bål på koloniernes område såfremt der ikke er bålplads. På nogle af kolonierne er
der grill. Spørg hos den tilsynsførende.
Telte
Teltslagning er ikke tilladt medmindre at det er godkendt af kontoret: ring på 39565511
Skade
Lejerne er ansvarlige for inventar og bygninger. Enhver skade skal omgående meddeles til koloniens
tilsynsførende på stedet og til koloniernes kontor.
Lejeren skal efterfølgende betale for udbedring af skaden. Skaden kan eventuelt dækkes af
skadevolderens forsikring.

Mvh.
Gladsaxe Lærerforening

