
Regler for leje af viceværtlejlighed 
§ 1: Lejetidsrum 

Normal lejeperiode på hverdage er kl. 15.00-9.00. For hele weekender er perioden 
fra fredag kl. 15.00 til mandag kl. 9.00.  Lejeperioden på hverdage kan max. strække 
sig over 3 overnatninger.  Viceværten vil være tilstede fra kl. 7.00 i lejlighedens 
gang, køkken og toilet areal på hverdage.  Lejligheden skal på hverdage været 
ryddet og rengjort senest kl. 9.00 hvor viceværten skal bruge lejligheden. 

§ 2: Ansvar 
Lejligheden og inventar bør behandles hensynsfuldt.  Lejeren er ansvarlig for lejligheden 
og erstatsningspligtig overfor skader udover normalt slid. 

Skader, der erfares ved ankomsten samt selvforskyldte skader skal snarest meddeles 
vicevært Jimmy på telefon 24420038 eller på email: vicevæert@tphl.dk 

I tilfælde af klager over en lejlighedsbruger, vil vedkommende kunne udelukkes fra 
fremtidige lån af lejligheden. 

§ 3: Ansøgning om leje 
Kun medlemmer af E/F Torpedohallen og deres gæster kan komme i betragtning som 
lejere. 

Generelt anvendes “først til mølle” princippet.  Hver hustand har én aktiv reservation ad 
gangen, og der kan således ikke foretages nye reservationer før den forrige er anvendt.  
Ansøgning foregår kun pr. Net-bookning på www.mtbhallen.dk. 

§ 4: Betaling 
Leje udgør DKK 100 kr. pr. nat. Betaling skal ske ved at lægge kontanter i 
indbetalingskassen, som står i gæstelejligheden på metalskabet ved døren. 

§ 5: Husdyr 
 Det er ikke tilladt at medbringe husdyr af nogen art. 

§ 6: Inventar 
I lejligheden forefindes mødebord, stole, samt 2 sovesofaer til 2 personer.  Sengetøj, 
håndklæder, viskestykker, toiletpapir m.v. medbringes af lejer. 

§ 7: Nøgler 
Nøgle til lejligheden hænger i aflåste nøgleskab ved viceværtlejligheden.  Lejer skal selv 
sørge for at få nøgle til viceværtlejlighed fra beboeren der lejer lejligheden som 
også har ansvar for at nøglen bliver hængt tilbage i nøgleskab ved afrejse. 

§ 8: Parkering 
Parkering kan ske I terræn på ejendommens vestside – gavlen af Torpedohallen ved 
vaskepladser (gæstepladser) 

§ 9: Rengøring 
Lejligheden rengøres efter endt brug (støvsugning, gulvvaske og rengjort 
badeværelse), og afleveres ellers i samme stand som den er modtaget.  Hvis 
rengøring ikke er tilfredsstillende hæfter den lejede husstand for den ekstra rengøring, 
der måtte være nødvendig.  Såfremt lejligheden lejes over flere hverdage, skal 
lejligheden i viceværtens kontortid kl. 9.00 – 14.00 fremstå fuldkommen ryddet. 
Der vil være aflåseligt skab til lejers brug. 

§ 10:  Rygning 
 Lejligheden er røgfri. 

http://www.mtbhallen.dk/

