
 

Tjekliste vedr. udlejning af festlokale mm. 
HUSET40 – Hovedgaden 40, 4654 Faxe Ladeplads 

Vi kan ikke påtage os at kontrollere alt, det er for omfattende.  
Her er den tjekliste vi selv bruger, den kan du som lejer også bruge. 

Skulle der være en bakke der er nusset, en kaffekande med en kaffeplet på, så tør den af.  
Er der et glas der fejlagtigt er skjoldet, så vask det af. Det er meget svært at rydde op i et fremmet hus, så vi har 

valgt at hjælpe hinanden, og gøre vores bedste, ingen er perfekte.  
Er oprydningen og rengøringen utilstrækkelig, vil dette blive modregnet depositummet 

Manglende eller beskadiget service, inventar eller ødelæggelser på   
Forsamlingshuset erstattes af lejer ifølge dagspris på varen. 

 
Huset gennemses før og efter udlejning til festudlejning   
Låner:________________________Dato:_____/_________  

 Køkkenet: Før festen d. Efter festen d. 

1 Festbestikket står i de rigtige bøtter, hverdagsbestik ligger i skuffen   

2 Gryder og pander er rengjorte   

3 Kaffekander er skyllet og tørret af. Røremaskine er rengjort   

4 Alle 4 ovne er rengjorte   

5 Gulvet er vasket   

6 Skraldespande er tømte (restaffald (sæk) tømmes når den er fuld)   

7 Der står ingen tomme flasker, dåser og papkasser   

8 Servicen står i de rigtige skabe – se billeder og beskrivelser   

9 Opvaskemaskinen er skyllet igennem og tømt for vand   

 Garderoben:   

10 Der hænger ikke glemt tøj   

11 Barnestole ligger oven på skabet, borde står bag døren.   

12 Gulvet er rengjort   

13 Legetøjet er lagt pænt tilbage i skabet   

 Handicaptoilet:   

14 Toilet, håndvask og spejl er rengjort   

15 Gulvet er vasket   

16 Madampose er udskiftet   

17 Der er 3 toiletruller   

 Brugerrummet:   

18 Alle ting står på sin plads, stole i stabler af 9 stk.    

 Toiletter:   

19 Toilet, håndvask og spejl er vasket. Madampose er udskiftet   

20 Gulvet er vasket   

21 Der er 3 toiletruller på hver wc   

 Arealet/gangen ved baren    

22 Gulvet er vasket   

23 Flaskekøleren er rengjort, slukket og står på klem. Bardisk tørret er af.    

 Salen   

24 Alle stik i musikanlægget sidder hvor de skal. Musikanlæg er slukket.   

25 Gulvet er fejet og vasket, ingen rødvinspletter.   

26 Borde er tørret af og står i grundopstilling, se opslag.    

27 Stole står i grundopstilling, de snavsede stilles til side   

28 Der er ingen glemt pynt, tape på borde, vægge mv.   

 Areal ved hoveddør og gangen ved  gårdhavedøren   

29 Gulvene er vasket   

30 Måtterne er støvsuget   

31 Trappen er vasket/ren   

 Gårdhaven og affald:   

32 Stolene er skubbet ind under bordene   

33 Der ligger ikke affald/skodder på fliserne   

34 Affald er rigtigt placeret/sorteret   

Ituslået porcelæn står fremme, lås døre, sluk lyset, hasp alle vinduer, læg nøglen retur i nøgleboksen 
 

Låner skal selv sørge for: toiletpapir, håndklæder, karklude, viskestykker, affaldssække og andre poser. 
Gulvvask: 1 tsk. opvaskemiddel til 1 spand vand (der må ikke bruges andet til gulvene) 
Hvis væg-askebægre/bordaskebægre er fulde, så tøm dem (nøglen er i brugerrummet) 

Brug gerne papirrullerne til de er tomme, herefter bruger du dine medbragte håndklæder. 
Okt. 2019 


