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        Foreningshuset 

   Ny Treenigheden 
 

Huset kan lejes, af medlemmerne i Brøndby Haveby III 
i tiden fra den 1/5 - 30/10 april & oktober efter særlig aftale 
Lokalerne kan rumme op til ca. 50 personer til spisning. 
 
Husets telefonnummer er 43 96 06 69 i kontortiden. 
 

I køkkenet forefindes 6 kogeplader og 2 ovne,  
1 stor kaffemaskine, 2 køleskabe,1 fryser. 
Porcelæn, bestik, 5 slags glas, til 50 personer,  
samt div. småt køkkengrej, gryder og pander. 
 
Man skal selv medbringe:  
Håndklæder, viskestykker, toiletpapir, kar- samt div. sæbe. 
 

Prisen for leje af Treenigheden er følgende: 

Dags leje fra 08.00 til 16.00 i alt                            600,00 kr 
 

Alle dage mandag til søndag fra 10.00 til 10.00 1.100.00 kr 
Elforbrug                                                                       100.00 kr 
                                                        I alt.:                  1.200.00 kr 
  

Reservering                                                            200.00kr  
 

Depositum    ( ved oprettelse af lejekontrakt )        800.00kr 
   

Depositum og leje af Treenigheden skal indbetales i 
kontortiden senest 14 dage før lejetidspunktet.  
 
 
 
 

 
Ved aflysning, af lejemålet mindre end 14 dage, før 
lejetidspunktet, refunderes reserveringsbeløbet ikke,  
med mindre, der kan ske, udlejning til anden side, 
den pågældende dag.! 
 

Reservering og udlejningskontrakt underskrives og 
betales i kontortiden i foreningshuset den 2 og 4 
mandag i hver måned, fra kl.18.00 - 19.00 
 

Reservering, udlejning, udlevering og aflevering af nøgler, 
samt optælling varetages af Kirsten Therp Have 123  
 

Foreningens arrangementer går forud i udlejningen! 
 

Når man forlader, Treenigheden skal der være, ryddet op, 

borde tørret af og sat på plads, toiletter, ovne og køleskabe 
skal være gjort rent.  
Glas og porcelæn skal være vasket op,  
og sat på plads, på de rigtige hylder i skabene.! 
 

Manglende oprydning og rengøring m.m. afregnes pr. time. 
Skader og evt. mangler, vil blive fratrukket depositum,  
i henhold til inventarlisten, som bruges ved optælling. 
 

Husets inventar, såsom borde og stole må ikke, sættes  
uden for huset, stole til udendørs brug, kan bestilles. 
 

Telte og pavilloner, må kun opsættes efter aftale / 
tilladelse på bag siden af huset mod ringvejen. 
 

Der skal være ryddet op uden for huset,  
når huset forlades. 
Ordensregler og inventarliste udleveres ved reserveringen. 
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