
Husorden og reservationsbetingelser
på BaneGaarden

Reservationsbetingelser 

• BaneGaarden indkræver et reservationsgebyr ved reservation af arrangementer. 
Beløb afhænger af arrangementets størrelse og fratrækkes den endelige faktura, som 
tilsendes umiddelbart efter afholdelse af arrangementet.

• BaneGaarden skal kende det endelige antal deltagere, eventuelle diæter/allergener 
samt program for arrangementet senest 10 hverdage før datoen for selskabet. 
Fremsendes dette ikke rettidigt, forbeholder BaneGaarden sig retten til at afvise 
sådanne hensyn.  

• 10 hverdage før arrangementet, fastlåses antallet af deltagere endeligt og dette antal 
vil der faktureres for. Godkender BaneGaarden opjustering af deltagerantallet, efter 
tidsfristen, bliver dette lagt oveni fakturaen. Bliver deltagerantallet nedjusteret efter 
tidsfristen, vil dette ikke blive fratrukket den endelige faktura. 

• 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. 

• Betalingsfristen ved fremsendt faktura er 8 dage. 

Husorden og betingelser

• Gæster pa ̊ BaneGaarden bedes altid udvise respekt for øvrige gæster – bemærk 
venligst, at BaneGaarden er offentlig tilgængelig for andre gæster, medmindre andet 
aftales.

• Af brandmæssige hensyn er det IKKE tilladt at ryge på BaneGaarden hverken inde eller 
ude. 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. 



• Toiletter forefindes ved cafe ́en og ved Perron og deles med øvrige gæster. Der er 
også adgang til handicaptoilet og skiftebord. Det er ikke tilladt at urinere i det fri og 
BaneGaarden forbeholder sig retten til at fremsende et gebyr for ekstra rengøring. 

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

• BaneGaarden forbeholder sig retten til at bortvise gæster, der ikke overholder vores 
retningslinjer eller overskrider grænser for god opførsel. 

• Da der vil være øvrige selskaber pa ̊ 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 start- og sluttidspunkt – 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.

• BaneGaarden har ikke AV-personale tilknyttet til betjening af projektor og lærred i 
BaneGaardens lokaler. Styring af projektor og lærred er på gæstens eget ansvar. 
Bemærk, der er ikke lyd tilkoblet projektoren. Skal dette bruges, skal det lejes af 
gæsten selv. 

• Det er ikke tilladt at dekorere vægge, træsøjler, facader m.m.  på BaneGaarden i 
forbindelse med selskaber, hvis ikke dette er godkendt skriftligt. 


