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Almindelige betingelser for udlejning hos Bispebjerg Kulturcenter ( BKC ) 
  
Selskabslokalet er beliggende på adressen Bispebjerg bakke 6,  1 sal 2400 NV. 
Ved indbetaling af lejebeløb gælder følgende aftale mellem udlejer og lejer: 
Lokalet udlejes med tilhørende inventar, service m.m. i henhold til inventarliste, som 
forefindes i lokalet. 
 
Det fulde lejebeløb, incl.dep. skal være indbetalt til Bispebjerg Kulturcenter ( BKC ), 
før vi afsætter lokalet til en lejer! 
Nøgler til selskabslokalet kan afhentes dagen før udlejning 
Betaling af leje og depositum m.m., skal foretages kontant eller til:  
Nordea  Reg. 2114 Konto nr. 8190001327 
Man kan også betale kontant på kontoret  Bispebjerg Kulturcenter Tagensvej 188 st. 
bag indgangen, bemærk dette skal være efter aftale, da vores kontor kun er delvis 
åben. 
Bemærk venligst, at vi ikke tager imod Dankort, betaling her er kontant! 
Depositum udgør kr. 2500,-  
Ved udlejning af selskabslokalet til ungdomsfester, skal der indbetales dobbelt 
depositum. 
Ønskes selskabslokalet lejet / benyttet til en ungdomsfest, så skal bookingen altid 
foretages af en "voksen". 
Endvidere stilles den betingelse, at der er konstant voksenopsyn under hele 
festen / arrangementets forløb! 
Den som foretager bookingen af selskabslokalet, vil blive holdt ansvarlig for alt, 
under hele udlejningen!  
Lokalet skal, med mindre andet er aftalt, afleveres i opryddet og rengjort stand. 
Vi anbefaler, at De gennemgår alt, både før og efter Deres fest, i henhold til de lister, 
som er i selskabslokalet.  
Inden De ankommer har vi har lavet en optælling, så når nøglen udleveres, har De 
som lejer det det fulde ansvar for alt inventar og tilbehør, samt for de effekter som går 
i stykker eller forsvinder, mens De har lejet lokalet.  
 
Lejer forpligter sig til, at rengøre selskabslokalerne, toiletter, køkken og gårdhave m. 
m. Lokalet bliver kontrolleret af os, efter hver eneste udlejning. 
  
 
Såfremt der ikke er foretaget den nødvendige rengøring / oprydning, både inde-
udendørs, udføres dette af udlejer for lejers regning, til en timepris a´ Kr.200,- 
pr time. 
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I tilfælde af der sker skader på selskabslokalet eller det tilhørende inventar, vil 
lejer blive pålagt alle udgifter! 
 
Såfremt en booking aflyses efter betaling af lejen, så vil hele det indbetalte lejebeløb 
være tabt.  
Dette gælder uanset årsagen til aflysningen, da vi har mistet muligheden for at leje 
lokalet ud til anden side.  
 
Alle forhold som ikke er i orden ved aflevering, afregnes kontant. I tilfælde af 
uoverensstemmelser vil sagen blive overgivet til vores advokat Janus Fürst, som 
dermed vil påføre lejeren advokat udgifter, hvis lejer er ansvarlig  for 
uoverensstemmelserne. 
 
Bispebjerg Kulturcenter ( BKC ) tager forbehold for eventuelle uforudsete hændelser 
som gør, at en aftalt 
udlejning af selskabslokalet kan blive aflyst i tilfælde af brand, vand eller andre 
skader på selskabslokalet! 
I tilfælde af at dette sker, refunderes lejers indbetalinger, men der ydes ingen form for 
erstatning / godtgørelse! 
 

På Bispebjerg Kultur centers  vegne 
Facility Manager 

René Wehler Güllich 
Tlf. 28708619 

Tagensvej 188 st. Bagindgangen 
2400 NV. 

 
http://www.bispebjergkulturcenter.dk  e-mail : bispebjergkulturcenter@gmail.com 

 
 

Kontakt dagligt mellem 07,00 - 12,30 eller efter nærmere aftale 
    


