
Regler/kontrakt vedr. leje af Kvarterhusets Sal/Foyer til private 
arrangementer 
 
1. Kvarterhusets Sal og Foyer kan udlejes om aftenen til private arrangementer, Foyer 
dog kun uden for Kvarterhusets åbningstid. Det er en betingelse at Kvarterhusets café 
benyttes og er til stede under hele festen/arrangementet. Lejer skal følge henstillinger 
fra Caféens personale i forhold til overholdelse af husets regler. 
 
2. Salen bookes online via Kvarterhuset.dk. Lokalelejen betales til Kvarterhuset. 
Forplejning til arrangementet aftales og afregnes med cafeen. 
 
3. Lokalelejen skal være indbetalt online via Kvarterhuset.dk senest 14 dage 
inden lejen finder sted. Lejeren er økonomisk ansvarlig for enhver skade, tyveri 
eller udgift for Kvarterhuset, som er forårsaget af denne eller arrangementets 
deltagere. 
 
4. Arrangementet må afholdes i Kvarterhusets Glas Sal frem til kl. 23:00. Der må 
ikke spilles musik i Kvarterhusets Glas Sal. Dans og musik skal foregå i foyer 
området i stue etagen. Der er ikke adgang for deltagerne til husets øvrige arealer, og 
arrangementet må ikke afholdes på Kvarterhusets udeareal. 
 
5. Musik, støj og deltagernes adfærd må ikke være til gene for Kvarterhusets naboer, 
og alle døre og vinduer skal holdes lukket. 
 
6. Der må højst deltage 80 personer inkl. medhjælpere og evt. optrædende personer. 
Alle deltagere skal være inviterede forud for arrangementets afholdelse. Der må ikke 
lukkes tilfældig forbipasserende eller uinviterede personer ind. 
 
7. Arrangementet må kun afholdes uden for Kvarterhusets åbningstid. 
Arrangementet skal slutte senest kl. 02.00 
 
8. Oprydning, rengøring og standardopstilling af borde og stole aftales mellem lejer og 
Kvarterhusets café. Lokalet skal altid afleveres opryddet med standardopstilling af 
borde og stole. 
 
9. Kvarterhusets café har ansvar for personlig aflåsning og tilkobling af alarmsystem 
ved arrangementets afslutning. 
 
10. Al forplejning skal ske via, eller aftales nærmere med, Kvarterhusets café. 
 
11. Udlån af Kvarterhusets musik- og lydanlæg kan ske efter aftale med café. 
 
12. Kontrakten, som forudsætter at lejeren er myndig, skal returneres til Kvarterhuset 
i underskrevet stand 
 
Dato:    Dato:  
 
 
___________________________  _____________________________ 
For Kvarterhuset   For Lejer 
   


