
AFREJSEREGLER - KLITHUSET 

(dato og underskrift)    /Januar 2018 

LEJERS ACCEPT        
Du vil få en gennemgang af Klithuset med husets personale ved ankomst, og vi skal bede dig underskrive føl-
gende: 

• Jeg har fået instruktion i lukning og åbning af indvendige branddøre mellem Biblioteket og Konference-
salen

Ved afrejse gennemgås huset sammen med Klithusets daglige leder. Nedenstående bedes tjekket inden: 
• Døre og vinduer skal være lukkede og låste
• Der skal oplyses om alt, hvad der måtte være beskadiget eller gået i stykker – stort som småt.
• Der er erstatningspligt – klik her for at se cirkapriser ved erstatning.
• Vedr. oprydning og rengøring generelt:

o Alle papirkurve/affaldsspande i hele huset skal være tømte inkl. hygiejneposer på badeværel-
serne

o Gulve i konferencesal og bibliotek skal være fejet
o Spildt stearin, tyggegummi etc. skal være fjernet
o Lysestager skal være rengjorte
o Daglig leder skal have besked om spildte ting og alle pletter
o Alle kartonner til affald skal være presset sammen, før de kommes i affaldscontaineren. Flaske-

pallen er kun til flasker.
• Værelser:

o Værelserne skal være ryddet – det vil sige én dyne og pude i hver seng – sengetæppe skal dog
IKKE lægges på. Evt. lejet sengetøj lægges sammenfoldet på gulvet

o Evt. glas skal være fjernet fra værelserne
o Møblerne skal stå, som da du modtog værelserne
o Alle værelsesnøgler er på plads på væg i hall. Husnøgle afleveres til daglig leder

• Opholdsrum:
o Pejsen skal være rengjort, og asken skal i metalbeholder, der står ved siden af affaldsrummet.

Der må aldrig fyres med vådt brænde. Brug optændingsmanualen til pejsen.
o Borde og stole skal stå, som da du modtog huset – eller som det er aftalt med personalet

• Køkkener:
o Service, bestik etc. skal være rengjort og sat på plads, hvor du tog tingene
o Der skal være aftørrede borde
o Gryder, pander, kaffemaskiner og køleskabe skal være rengjorte

• Udenfor:
o Havemøbler skal sættes, som de stod ved ankomsten og fastlåses
o Grill skal være rengjort og sat på plads og fastlåst
o Flaget skal være taget ned

Jeg accepterer at passe på huset, som var det mit eget, og jeg er ansvarlig for, at mine gæster lever op til 
ovenstående instruktion og accepterer at efterleve den. 

https://www.lauritzenfonden.com/userfiles/file/2018dokumenter/Cirkapriser%20ved%20erstatning.pdf
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