
Husorden og reservationsbetingelser på BaneGaarden 

Husorden 

• Gæster på BaneGaarden bedes altid udvise respekt for øvrige gæster – bemærk venligst,
at medmindre andet aftales, vil der være andre gæster på pladsen, på udendørsarealer og
i de øvrige lader.

• Rygning skal foregå uden for BaneGaardens arealer

• Et selskab på BaneGaarden forudsætter altid forplejning fra BaneGaarden medmindre
andet er aftalt; egen forplejning i form af mad og/eller drikke må derfor ikke medbringes
og indtages. Modsætter man sig dette, vil BaneGaarden konfiskere medbragt mad/drikke

• Opstår der skader på inventar, forbeholder BaneGaarden sig retten til at kræve erstatning
herfor efter endt arrangement

• Leje af område/lokale inkluderer almindelig oprydning/rengøring. Ved ”uheld” som fx
opkast, forbeholder BaneGaarden sig retten til at fremsende et gebyr for ekstra rengøring
ligesom det samme gør sig gældende hvis gæster benytter vores udendørsområder som
toilet.

• Toiletter forefindes ml. to af laderne til højre for caféen/baren og deles med øvrige gæster
medmindre andet aftales. Der er også adgang til handicaptoilet og skiftebord

• BaneGaardens personale har til hver en tid ret til at lukke festen/arrangementet, hvis der
opstår tumult.

• Da der vil være øvrige selskaber på BaneGaarden (medmindre andet er aftalt), bedes
gæsterne respektere et rimeligt lydniveau for fx musik under arrangementet
(BaneGaardens personale kan bede om at der skrues ned for musikken om nødvendigt)

• Ved reservation aftales et tidspunkt for arrangementet, som venligst skal overholdes –
både før og efter arrangementet – af hensyn til andre gæster og BaneGaardens personale

• Mad og drikke fra et afholdt selskab på BaneGaarden må ikke tages med efter endt
selskab, medmindre andet er skriftligt aftalt. Modsætter man sig dette, vil dette anses som
tyveri og størrelsen heraf opgøres og fremsendes efterfølgende som ekstraopkrævning.

Reservationsbetingelser 

• BaneGaarden indkræver et reservationsgebyr ved reservation af arrangementer, og 

beløbet fratrækkes den endelige regning. Beløb afhænger af arrangementets størrelse 

• 50% af samlet beløb betales hvis reservationen aflyses inden for 2 uger 
• 75% af samlet beløb betales hvis reservationen aflyses inden for 1 uge 
• Hvis selskabet/arrangementet ikke kan afholdes grundet myndighedernes restriktioner, 

kan vi tilbyde at udsætte selskabet til en senere dato inden for et år, alternativt aflyse 

med 50% kompensation. 




