K

U

.

B

e
j
e
l
&
n
å
L kaler
o
l
af

E

Konferencer
Møder
Receptioner
Udgivelsesfester
og meget mere

Genrelle betingelser
Når du låner eller lejer lokaler i KU.BE gælder nedenstående regler og vilkår.
Foreninger med hjemsted i Frederiksberg Kommune, der er godkendt under
folkeoplysningsloven, kan inden for KU.BE’s almindelige åbningstider tildeles
lokaler i KU.BE uden beregning. Ekstra ydelser skal dog tilkøbes.
Alle andre kan leje lokaler i KU.BE efter aftale. Der udlejes ikke lokaler til privat fest,
bryllup, navngivningsfest, barnedåb eller lignende.
Har du lavet en aftale om at benytte et lokale i KU.BE, modtager du en bekræftelse,
hvor du skal udfylde informationer om dit arrangement inden 4 uger før
afviklingsdatoen. Det er vigtigt, at denne tidsfrist overholdes, således at vi kan
bemande og planlægge produktionen af dit arrangement og dermed sikre den bedst
mulige afvikling.

Ved lån eller leje af lokaler i KU.BE gælder det, at:
• Lokalet stilles til rådighed ved låne-/lejeaftalens påbegyndelse i ren og klargjort
tilstand med funktionsdygtigt inventar i henhold til lokalets basisudstyr, faste
inventar m.m.
• Alle lokaler udlejes fra hele klokkeslæt og i minimum 1 time frem.
• Alle arrangementer skal efter officiel lukketid have tilknyttet 2 medarbejdere
fra KU.BE’s personale. Prisen for udvidet åbningstid er (udover lejeprisen for
lokalet ) 400,- DKK + moms på hverdage efter kl. 21.00, lørdage efter kl. 20.00
og søndage efter kl. 15.00 pr. påbegyndt time. Hvis der er samtidige udlejninger
efter almindelig åbningstid deles udgiften ud på de forskellige lejere.
• Dørmænd, garderobevagt, brandvagt og ekstraordinært brandmateriale betales
efter timer og forbrug.
• KU.BE har indgået aftale med KODA, således at alle afgifter er betalt.
• KU.BE har en garderobe, som er ubemandet, men kan bemandes efter aftale
• Lokaleleje er som udgangspunkt momsfritaget. Der kan dog under særlige
omstændigheder forekomme lokaleudlejninger, hvor moms er påkrævet.

