
 
 

Priser:  

Prisen for udlejning 1 dag er 3.500 kr. i tidsrummet Kl. 7.30 til kl. 07:30 næste dag (eller efter nærmere aftale). Ekstra 
dag mod et gebyr på 1.000 kr. Eventuelle mangler/ødelagt inventar og ituslået service skal tælles sammen, lægges i 
spanden for ødelagt service. Se prisliste der hænger i køkkenet og mobile pay beløbet til RamaZang. Du må ikke smide 
det ødelagte service ud af hensyn til optælling og bestilling af nyt service.  

I prisen er inkluderet:  

• Lokaleleje 	
• Gulvvask og rengøring af toiletter 	
• El/varmeforbrug på dagen 	
• Administration 	
• Renovation (KUN alm. Køkkenaffald – flasker/dåser må ikke smides i container – dem skal man selv fjerne) 	

Ekstra betaling: 	

• Hvis der ikke er slukket for el-apparater opkræves et gebyr på 500,- pr. dag 	
• Hvis der ikke er fejet/støvsuget/ryddet op opkræves gebyr på 500,- 	
• Hvis flasker og dåser, efterlades opkræves der et gebyr på 500,- 	

Aflevering af lokale: 	

• Alle døre og vinduer lukkes og låses. 	
• Borde og stole stilles tilbage som ved udlevering af lokale 	
• Sal og foyer fejes eller støvsuges. 	
• Alt service vaskes og stilles på plads. Ituslået service stilles særskilt i spand for afregning 	
• Affald smides i container ved bagdør (KUN køkkenaffald, gavepapir mv) 	
• Køkken – flader aftørres/vaskes og gulv fejes. Har man brugt el-apparater skal disse også rengøres (ovn, 

varmeovn, køleskab mv) Se venligst ophængte skilte ved de enkelte maskiner 	

Afbestilling af lokale: 	
Skal ske min. 2 mdr. før dato. Hvis det sker for sent vil der blive trukket 2000,- i gebyr fra tilbagebetalingen. 	

Du skal selv medbringe: 	
Husk selv at medbringe viskestykker, karklude, toiletpapir og håndklæder. 	

Nøgle og betaling: 	
Lejen betales ved reservationen og lejemålet er først gyldig når lejen er indbetalt. Du vil modtage en kode til nøgleboks, 
som er personlig og kun virker de dage der er betalt for. Nøgle afleveres i boksen senest næste dag kl. 07.30. 	

Bemærk 	
Bemærk at drikkevarer, gaver m.m. er på lejers eget ansvar, hvis disse efterlades om natten. 	

Generelt: 	

• Lejer skal være fyldt 18 år. 	
• Der er rygning forbudt i hele huset 	
• Antal gæster må ikke overstige 130 personer, som er godkendt af brandmyndighederne 	
• Der er service til 100 gæster 	

Kontaktinfo: 
Fredskoven · Kristianslundsvej 1 · 5400 Bogense · Mail: mail@ramazang.dk · www.ramazang.dk 


