
Betingelser for leje af lokalet, Krypten  

Til arrangementer som fest, møder samt andre 
ikke-kirkelige handlinger 

 

Udlejning af Krypten med toilet- og køkkenfaciliteter: 

• Reservationer kan kun ske ved personligt fremmøde, hvor 
depositum betales kontant eller efter aftale. 

• Krypten udlejes ikke til børn under 18 år. 

• Man råder over Krypten efter aftale, og så længe der ikke er 
kirkelige handlinger i lokalet. 

• Man råder over lokalerne fra. Kl. 9 til kl. 7 

• Weekend er fra fredag kl. 9 til mandag kl. 7 

• I forbindelse med Helligdage, kan der være lukket for udlejning, 
grundet kirkelige handlinger. 

• Er Krypten ikke forladt senest kl. 7, betales min. Kr. 1.000. 

• Afleveres Krypten med toilet- og køkkenfaciliteter ikke rengjorte og i 
orden, betales Kr. 2.000 + depositum. 

• Ønsker flere at benytte sig af Krypten, i samme periode, aftales 
dette indbyrdes mellem parterne. Parterne er derfor ansvarlige for 
lokalets, toilet- og køkkenfaciliteters stand, når Krypten skal tjekkes. 

Priser 

Medlemmer af Sakramentskirken 

Depositum: Kr. 1.000 

Hverdage, pr. Dag: Kr. 250 

Weekend: Kr. 1.000 

 

Ikke-medlemmer af Sakramentskirken 

Depositum: Kr. 1.500 

Hverdage, pr. dag: Kr. 300 

Weekend: Kr. 2.000  

 



Betaling og nøgler 

• Depositum betales hurtigst muligt. 

• Leje indbetales via Netbank (Husk kvittering!) senest 4 uger før 
udlejningen. 

• Nøgle udleveres kun mod forevisning af gyldig kvittering og kan 
afhentes efter aftale. 

Aflysning 

Annulleres reservationen under 4 uger før 

udlejningsdatoen, tilbagebetales depositum kun, såfremt 

Krypten bliver udlejet til anden side. Indbetalt leje 

tilbagebetales kun, såfremt Krypten er udlejet til anden 

side. 

Annulleres reservationen før 4 uger, tilbagebetales 

depositum og indbetalt leje. 
 

Afregning 

• Afregning finder sted fra onsdag efter udlejningen og senest 6 
måneder efter, ellers tilfalder depositummet afdelingen. 

• Nøgler afleveres 1. hverdag efter udlejningen i kirkens postkasse 
eller efter aftale. Erstatning for bortkommen nøgle ca. kr. 2.000. 

 

Lokalet 

• Godkendt til maks. 75 personer. 

• Der er stole og borde mv. til 75 personer. 

• Service og inventar må ikke fjernes fra lokalet. 

• ’Husk at tjekke lokalet for fejl og mangler, og giv skriftlig besked til 
menighedsrådet mr@sakramentskirken.dk Inden kl. 11:00 på første 
lejedag! 

 

Når lokalet forlades, gør følgende: 

• Rengør toilet, køkken, lokale og de tilknyttede gangarealer og evt. 
gård.  



• Sørg for at køkkenvinduer er lukket. Bagdør skal holdes lukket! 

• Luk hoveddøren til kælderområdet ordentligt. 

• Kom godt hjem! 

 

Praktiske oplysninger 

• Fest i gården er normalt ikke tilladt. Møbler m.m. må ikke fjernes fra 
lokalet og stilles udenfor. 

• Al musik skal være dæmpet fra midnat. 

• Brug af tape på lofter, vægge, borde, m.v. er ikke tilladt. 

• Udendørs bar/pølsevogn m.m. er ikke tilladt foran lokalet uden 
menighedsrådets tilladelse. 

• Parkering af biler, henvises til det omkringliggende område nær 
kirken, da gården også er en brandvej! 

• Husk at lukke køkken og toiletvinduer. 

• Husk at slukke lyset i alle rum. 

 

Underskrift 

For at kunne leje lokalet skal man underskrive udlejningsreglerne som en 
del af en kontrakt for den periode, man har lejet lokalet i. 

Med underskriften hæfter man for de gældende regler vedrørende 
betaling som nævnt i udlejningsreglerne samt, at man har gennemlæst 
reglerne og accepteret de gældende betingelser. 

Da det er dig, som lejer, der står for rengøring af lokalet, er det vigtigt at 
dette udføres ordentligt og forsvarligt. Efterlad lokalet i samme stand, som 
du selv ønsker at modtage dem! 

Meddel menighedsrådet om evt. fejl og mangler og kom gerne med gode 
idéer til, hvordan vi kan gøre det bedre! 

 

Med håbet om en god oplevelse! 

Venlig hilsen 

Sakramentskirkens menighedsråd. 

mr@sakramentskirken.dk 


