
 

 
Tville ¤ Tvilling Kommunikation ¤ Vestergade 10E, Baghuset ¤ 4600, Køge ¤ Mob 2533 1258 

Bookningsaftale Lokale: 

Vestergade 10 Baghuset, 4600 Køge 

 
Låner  

Adresse  

CVR  

Kontaktperson  

Mail   

Mobil   

Dato(er)  

Lejeformål           
Lokalet er lejet til 

 

Pris Leje pr Dag/Aften      kr  Tidrum                                        kr. 
(der er adgang fra kl xx.xx)   

 

 

Tilvalg:   Det er tilladt at medtage egen projektor, kaffe/the, flaskevand.  

                Selv at rengøre.  
                 

                Man er velkommen til selv at medbringe / hente sandwiches, kage eller snacks.     

                Der kan desværre ikke tilberedes mad i V10, og der er ret begrænset    

                køkkenbordsplads. 

                Der er el-kedel, kopper og vandglas, samt et par skåle, 2 termokander, 2 glaskander,  

                lidt tallerkner og service. Der er et mindre køleskab og opvaskemaskine.  
 

               Til rådighed: 60 klapstole, 14 polstrede kursusstole hvis aftalt, 2 klapborde, 6 langborde  

               (skal bestilles), 15 tykke yogamåtter + tæpper. Projektor og Flipover, hvis ønskes (tilkøb) 
                
Projektor (kr 150,-)                    Kaffe/the (i alt kr. 75,-)     

Flipover (kr 50,-)  Flaskevand (15,- pr stk)  

Rengøring (kr 200,-)     2 stk Klapbord (6-12)  

Andet (indskrives nedenfor)  6 stk Langborde (12-18) Opstilling  
 

Samlet pr bookning 

 

 

 

 

I alt – inkl. Depositum 

(Der er ikke moms på leje i V10) 

 

 

 

Depositum: 

Depositum kr 250,- pr booket dato. Betales ved bookning. Resten forfalder 40 kalenderdage før 

første booket dato. Beløbet bedes indbetalt via faktura. 
 

Tilkøb:   
 

Bem.  

Adgang til Vestergade 10 Baghuset fra kl xx.00, enten via nøgle i nøgleboks på døren (v 

Postkassen til V10, eller ved at jeg låser op. Portnøgle udleveres om nødvendigt.  
 

Projektor-bord v. vinduet v. skænken. Forlænger ledning i målerskabet i salen.  

Borde i skjulet bag hoveddøren. Klapstole i skabene ved køleskab og gang til toilettet. 

Krus og glas i midterste overskab i køkken – bedes sat i opvaskemaskine efter brug. El-keddel på 

køkkenbord. 
 

Porten bedes lukket i, når kursisterne er ankommet, hvis efter mørkets frembrud.  
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Afregning  Depositum / leje via tilsendt faktura. 

 

Depositum Nøgle  Frafaldes. Men erstatningsansvar for inventar og medgået udstyr i 

V10, eller nøgler; fastholdes. 

 

 

Rammer 
 

▪ Lokalet er beliggende i Tvilles (Tvilling Kommunikation v. A.K Tvilling) lejemål på 

adressen: Vestergade 10 E Baghuset, 4600 Køge.  

 

▪ Aftalen giver låner brugsret til lokalet ’Salen’ og dens rekvisitter (tæpper / måtter / 2 

Klapborde / stole – i skabe v gang og entre), samt toilet og te-køkken; i det aftalte 

tidsrum. 

 

▪ Arealet fra flisekant og ind mod V10 Baghuset, hører til V10. Modsat 

flisegang og foran bindingsværkshuset, er privat område, og bedes friholdt. 

 

▪ Vestergade 10 Baghuset kan (og må kun) benyttes til det formål der er aftalt 

med udlåner. Det er primært: behandlinger 1:1, kursus, foredrag, 

teammøder og workshops, samt forløb/hold inden for disse områder. 

 

▪ Sal / Køkken / Venteværelse / Gang og Toilet efterlades ryddeligt og 

rengjort, med mindre rengøring er tilkøbt.  

 

▪ Rengøring: Støvsuge måtter. Orde toilettet. Ordne køkken + Støvsuge / Feje 

og vaske gulv i Sal m. fladmoppe, entre og køkken. Rengørings remedier i 

midterste skab i gangen. 

 

▪ Adgang til Vestergade 10 Baghuset, må KUN ske gennem porten 

Vestergade 10.  

Kørsel og parkering i gården er desværre ikke tilladt. 

Haven ml. P-plads og lågen er privat område for gårdens beboere uden 

adgang til, eller gennemgang for, kursister. 

 

▪ Støj og larm i gården og høj musik fra lokalet skal undgås aht. privat 

beboelse i gården. Kun musik for lukkede vinduer.  

Pauser mv i gården bedes efter 18.00 holdt lydmæssigt nede, aht. gårdens 

beboere. 

 

▪ Der er rygeforbud i lejemålet. Rygning udendørs er tilladt v. cafébordet.  

Værten stiller askebægret frem og tjekker at der ikke efterlades skod mv på 

jorden mv. 

 

▪ Cykler bedes stillet i cykelstativet. 
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Bemærkninger: 

 
▪ Det er ikke muligt at fremleje lokalet eller nogen del heraf endsige videreoverdrage 

sine rettigheder (i henhold til denne aftale) til tredjemand. 

Hvis Underskriveren laver et kursus eller lign. sammen med tredjemand, har 

Underskriveren det fulde ansvar for, at tredjemand overholder Vestergade 10 

Baghusets regler, som beskrevet i nærværende kontrakt.  

Tredjemand kan ikke være i lokalerne alene, uden at der er skrevet en Bruger- 

kontrakt mellem Tville og tredjemand. 

 

▪ Der tages forbehold for force majeure og opsigelse af lejemålet fra Tvilles/udlejers 

side. 

 

 

Ansvar i aftale/ booknings perioden 

 

▪ Underskriveren har pligt til straks at give Tville besked om skader på lejemålet, 

herunder: installationer, udstyr, indbo, faciliteter og inventar, opstået som følge af 

bookers - eller dennes kunder / kursister mv. - benyttelse af lejemålet. 

 

Underskriveren har erstatningsansvar for alle skader, der måtte være opstået ved - 

eller som følge af – dennes / dennes kunder/kursisters/gæsters eller tredjemands 

benyttelse af lokalet / musikanlæg / inventar mv.  

 

Tville er berettiget til at modregne i Underskriverens depositum eller opkræve 

erstatning for disse skader. 

 

▪ Underskriveren står selv for evt. forsikring / erstatningsansvar ift. kunder/ kursister / 

gæster. 

 

▪ Tvilling Kommunikation har intet ansvar for indhold eller afregning mellem 

Underskrivers; kursister / kunder / gæster. 

 

 

 

 

_________________________________________ ________________Tville ________________ 

Låne/Booker (Navn i blokbogstaver & underskrift) Udlåner/lejer; Tvilling Kommunikation 

v. A. K. Tvilling (Tville) 2533 12 58  

Ved at svare en mail tilbage, på denne mail,  

med teksten: ”Accepteret”, eller 

med nærværende kontrakt vedhæftet og  

underskrevet, er bookningen gennemført 


