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Husorden  

for 
værelserne i hobbylokalet 

Herman Bangs Have 
A.D. Jørgensens Vej 75, 3.sal 

2000 Frederiksberg 
 

Hobbyrummet i nr. 75, 3. sal er opdelt i 2 separate værelser (rødt og blåt) og et fællesareal. Der er 
etableret toilet, bad og tekøkken. Ejendommens beboere kan disponere over værelserne på 
nedennævnte vilkår. 

Lejevilkår: 

Udlejning af de to værelser kan alene ske til ejendommens ejere og Provstebos lejere. Lejer af 
værelset/værelserne (i det følgende benævnt lejer) har ansvaret for lejemålet, når de ønsker at 
tilbyde gæster en overnatningsmulighed. Fremlejere kan ikke leje. I hvert værelse er der plads til 2 
personer.  

 Det er ikke tilladt at fremleje værelserne. Det er endvidere ikke tilladt at have husdyr i værelserne, 
og det er ikke tilladt at ryge på værelserne eller i fællesområder. Overtrædelse af rygeforbuddet vil 
medføre ekstra rengøring, som lejer hæfter for.  

Lejen for et værelse udgør 250 kr. per dag. Korteste lejeperiode er én dag. Det er muligt at leje 
begge værelser. Fællesareal, tekøkken og toilet/bad er fælles for begge værelser.  

Det er muligt at leje et eller begge værelser fra 1 – 7 dage. Er der ved udløbet af lejemålet ingen 
reservationer, kan lejemålet forlænges for en ny periode på 1-7 dage, dog længst i en 
sammenhængende periode på 14 dage.  

Man kan få adgang til værelset kl. 14 på første udlejningsdag. 

Man skal være ude af værelset senest kl. 11 på sidste udlejningsdag. 

Der betales et depositum på kr. 1.000 kr. for hvert værelse samtidig med modtagelse af nøgle til 
værelset. Dette beløb tilbagebetales ved aflevering af nøgle, såfremt værelse, fællesareal, tekøkken 
og toilet/bad ved aflevering er i orden, dvs. rengjort og intet er beskadiget/ødelagt. 

Såfremt varmemesteren ved gennemgang af lokalerne efter brug ikke finder dem tilfredsstillende 
rengjort, og dette ikke omgående bringes i orden efter påkrav, er varmemesteren bemyndiget til at 
rekvirere et rengøringsselskab til at foretage den nødvendige rengøring for lejers regning. Udgiften 
vil blive modregnet i depositum/opkrævet hos lejer. 

Skadet/ødelagt inventar skal erstattes til gældende priser og fratrækkes depositum/opkræves hos 
lejer. I fællesrum og på hvert værelse ligger inventarliste med gældende priser. 

I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen om depositum kan udbetales helt eller delvis. 

Reservation: 

Reservation af værelser kan tidligst ske 3 måneder før lejeperiodens start. 
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Reservation kan alene ske hos ejendommens varmemester enten via e-mail: 
bb@hermanbangshave.dk eller ved henvendelse til varmesteren på varmemesterkontoret: A.D. 
Jørgensens Vej 77, kld. i kontorets åbningstid tirsdag mellem kl. 8:00 og 9:00 og torsdag mellem kl. 
9.00 og 10.00 eller på telefon 38 71 80 22 i samme tidsrum. 

Ved reservationen underskriver lejer lejeaftale, der er bindende. Ved sin underskift på lejeaftalen 
bekræfter lejer at have tiltrådt husordenen og at have læst denne. 

Nøgler til værelserne udleveres af varmemesteren dagen før udlejningsdagen eller efter nærmere 
aftale. Ved udlevering af nøgler er værelserne gennemgået af varmemesteren og fundet i orden. 

Benyttelse:  

Ud over denne husorden og lejeaftale gælder også ejendommens almindelige husorden. Det 
betyder, at der skal tages rimeligt hensyn til øvrige beboere i ejendommen, og at støjende adfærd 
skal undgås.  

Udstyr: 

Værelserne er forsynet med senge. I hvert værelse er der sovepladser til to personer. Der er dyner 
og puder i sengens skuffer. Der findes en ventilator i hvert værelse. 

Man skal selv medbringe sengelinned, håndklæder, viskestykker, klude mv.  

Der findes kopper/krus, tallerkener, glas, bestik, elkedel, æggekoger og køleboks i tekøkkenet.  

Aflevering: 

- Al brugt service vaskes af og stilles på plads, som ved modtagelsen. 
- Køleboks aftørres – se vejledning 
- Gulve fejes/støvsuges. Støvsuger findes i bænk under vindue i tekøkken. 
- Alle gulve i værelse, fællesområde, entré vaskes i vaskemiddel til parketgulve (i skab på 

badeværelset). 
- Toilet og bad rengøres i alm. rengøringsmiddel. Vinylgulvet vaskes i plejemiddel til 

vinyl/linoleum (findes i skab på badeværelset).  
- Affald lægges i opgangens skakt/ejendommens affaldscontainer. Håndtag til skakt befinder 

sig på skaktlågen. Glas og flasker kan lægges i ejendommens glascontainer i kælderen. 
- Vinduer lukkes og døren til værelset låses – ligesom hoveddør låses. 
- Gardiner trækkes for. 
- Lys slukkes. 

Stikket til elkedlen og køleboksen trækkes ud af stikkontakten. 

Aflevering når værelserne ikke er udlejet til samme beboer: 

- Såfremt begge værelser er udlejet samtidig deles ansvaret for rengøring og oprydning i 
fællesområde, tekøkken og toilet/bad. Værelset påhviler det lejeren at rengøre. 

Misligholdelse af vilkårene: 

Misligholdelse af vilkårene for benyttelse af værelserne kan medføre, at retten til at leje værelserne 
fremover inddrages efter bestyrelsens beslutning, ligesom depositum fortabes. 


