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1. Betingelser for leje af Spejlsalen
Reservation af lokalerne kan kun ske af en kollegianer. Der kan foretages reservation af lokalerne
på Inspektørens kontor i dennes åbningstid. Lejen udgør 200 kr./dag for værelse nr. 1, det store
værelse, og 150 kr./dag for værelse nr. 2, det lille værelse. Spejlsalen kan højest lejes for 7 dage af
gangen. Lejetiden er fra kl. 12:00 pågældende dag til kl. 12:00 den efterfølgende dag. Nøgler kan
afhentes hos Inspektøren i dennes åbningstid. Nøgler udleveres først, når der kan forevises
dokumentation på betaling for lejen, som skal gøres på MobilePay: 54850. I weekenden kan lokalet
kun lejes for hele weekenden, dvs. fra fredag til mandag. Prisen herfor er 350 kr. for værelse nr. 1.
og 300 kr. for værelse nr. 2. Lagen og sengelinned eller sovepose skal medtages.
2. Lejernes opførsel
Den kollegianer, der har reserveret Spejlsalen, har ansvaret for lejerne. I forhold til Regulativ for
§8 er lejerne at betragte som gæster hos kollegianeren, og Spejlsalen som en del af kollegianerens
værelse. Det betyder at henstillinger og advarsler givet til lejerne også gælder for kollegianeren.
Såfremt lejerne tildeles en advarsel, skal Spejlsalen forlades omgående, såfremt der fra §8 side
udtrykkes et ønske om det.
3. Rengøring
Spejlsalen skal afleveres i rengjort stand. Rengøringsartikler findes i Spejlsalen. Rengøring
indbefatter følgende:
● Feje og vaske gulvet.
● Rede sengene.
● Aftørre synlige flader.

Afleveres Spejlsalen ikke i en tilfredsstillende rengjort stand, vil lejer hæfte for, at der fra kollegiets
side bliver tilkøbt professionel rengøring. Denne vurdering foretages udelukkende af Inspektøren,
og kan ikke ankes.
Overtages Spejlsalen ikke i en tilfredsstillende rengjort stand, skal lejer kontakte §8 eller
Formandskabet, og forholdet skal herefter dokumenteres i form af billeder.
4. Hvis lejer låser sig ude
Kan en af kollegiets hovednøgleindehavere, Inspektøren og/eller Formandskabet kontaktes, og låse
op for den givne lejer. Dette sker mod betaling af 50,- kr.

