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Lejebetingelser for Rundbuehallen 2023 
 
Tak, fordi I har lejet Rundbuehallen i forbindelse med afholdelse af arrangement. 
 
I forbindelse med jeres lejemål er her praktiske oplysninger. Kommer du i tvivl om noget, skal du ikke tøve med at 
tage kontakt for opklarende spørgsmål. 
 
Generelle betingelser for leje af Rundbuehallen, Frederiksøen 16E, 5700 Svendborg: 
 
Pris: 
Lejebeløb pr. aktivitets døgn: kr. 6.000.  
Pr. opstillings-/nedtagningsdag kr. 1.000. Dog max 3 dag i alt, udover aktivitetsdagen/dagene.  
Priserne er ekskl. moms  
Priserne er ekskl. forbrug 
 
Periode: 
Et døgns lejeperiode er som udgangspunkt fra kl. 12.00 middag til kl. 12.00 middag. Eventuelle ændringer til 
klokkeslæt aftales med SvendborgEvent. 
Nøgle udleveres og afleveres efter aftale med Eventkontoret. Lejer er ansvarlig for aflåsning overalt, når lokalerne 
forlades.  
 
Forbrug: 
Forbrug afregnes separat på slutafregning efter arrangementet. 
Elforbrug afregnes særskilt efter måler og faktureres på slutfaktura. 
Rengøring faktureres på slutfaktura. 
 
Oprydning: 
Rundbuehallen udlejes i tom og ryddet stand og skal afleveres i samme stand 

• Eventuelt lejede borde og stole stables og anbringes på anvist sted. 
• Eventuelt lejet service pakkes pænt og anbringes på anvist sted indtil afhentning. 
• Af hensyn til skadedyr må der ikke efterlades nogen former for spiseligt i Rundbuehallen, når dette                                          

forlades. 
• Affaldsspande tømmes og affald fjernes. 
• Udendørsarealerne ryddes op og affald fjernes. 

 
Affaldshåndtering:  
Det er op til lejer selv at bortskaffe affald. I Svendborg går vi ind for den grønne omstilling og opfordret derfor, at 
du som lejer sorteret affald og sørger for korrekt håndtering. 
https://www.vandogaffald.dk/affald/sorteringsguide/ 
 
 
  

https://www.vandogaffald.dk/affald/sorteringsguide/
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Betaling: 

• Der betales depositum svarende til 50 % af det samlede lejebeløb. Depositum faktureres ved 
kontraktindgåelse og overføres inden 14 dage.  

• Ved annullering af lejekontrakten mindre end 4 måneder før lejetidspunktet beregnes kr. 500,00 til 
administrationsomkostninger. 

• Ved annullering mindre end 2 måneder før lejetidspunktet tilbagebetales depositum ikke. 

• Slutfaktura opkræves 14 dage efter arrangementet med de resterende 50% af lejebeløbet + forbrug. 
 
Ansvar: 
Lejer er ansvarlig for det arrangement, der skal afholdes. Lejer hæfter for eventuel beskadigelse på bygninger, 
inventar, installationer, som ikke er almindelig slitage.  
 

• Lejer er forpligtet til at sikre, at aktiviteten ikke strider mod dansk lovgivning. 
• Der må ikke afvikles aktiviteter, som har diskriminerende karakter, det være sig i forhold til men ikke 

begrænset til politiske, religiøse, filosofiske og seksuel observans. 
• Lejer er forpligtet til at indhente tilladelser fra brandmyndighederne. 
• Der må ikke benyttes RIS/KANEL/PEBER til festevents. 
• Alle former for fyrværkeri er forbudt. 

  
Beskadigelse og tyveri: 
Lejer er ansvarlig for, at kun inviterede gæster lukkes ind. Ved beskadigelse af effekter og ejendele i 
Rundbuehallen dækkes omkostningerne 100 % af lejer. Rundbuehallen er ikke tyveriforsikret.  
 
Særlige betingelser ved offentlige arrangementer: 
Ved musikarrangementer med offentlig adgang betaler lejer selv Koda-afgift.  
 
Brandmeldeanlæg:  
Der er installeret brandmeldeanlæg i Rundbuehallen. Hvis alarmen udløses pga. misligholdelse, afholdes udgiften 
for udrykning og tilkald af personale af lejer.  
 
Rygning:  
Det er under ingen omstændigheder tilladt at ryge indenfor i Rundbuehallen. Rygere henvises til arealerne 
udenfor Rundbuehallen.  
 
Udendørsarealerne:  
Arrangementet skal holdes inde i Rundbuehallen, og må ikke holdes på havnens arealer uden nærmere aftale. 
Ønsker man at benytte udendørsarealerne til opstilling af telt eller andet, aftales dette med SvendborgEvent. 
Areallejen herfor vil blive faktureret.  
Udendørsarealet må gerne bruges til kortere ophold til f.eks. rygning, men skal naturligvis friholdes, således 
redningsmandskab kan komme frem i nødstilfælde.  
 
 
Vi håber, I får en rigtig god oplevelse i Rundbuehallen. 
 
På hjemmesiden www.locationsvendborg.dk er der tips og ideer til din event. 
 

http://www.locationsvendborg.dk/

