Vi har aftalt aflevering kl.________
Ved aflevering SKAL lejren være ryddet og rengjort ifølge nærværende tjekliste. Alle gæster
har forladt lejren med deres bagage. Kun lejeansvarlig skal være tilstede.
Afleveres lejren ikke i henhold til denne aftale, bliver I faktureret et døgns leje.
Er der desuden ekstra oprydning og rengøring, bliver I faktureret yderligere minimum kr.
1000. Ligesom I bliver faktureret for manglende og defekt inventar og misligholdte
ordensregler.
Nærværende tjekliste SKAL udfyldes og underskrives af lejer.
Udført Opgaver – Stueplan: spisesal – køkken – grovkøkken – pejsestue – TV stue –
værelser og gangarealer
Borde aftørrede og stablede som på foto
Stole stablede som på foto med 10 i hver – der skal være 70 stole i spisesalen og 6 i
TV stuen
Skabslåger aftørrede
Gulve fejede
Vinduer lukkede og haspede
Alle radiatorer slukkede
Døre lukkede og låste
Service rent og på rette plads
Bestik rent, aftørret i hånden og på rette plads
Køkkenredskaber rent og på rette plads
Ovne og plader, bradepander og riste rene og på plads
Ovne/tørres af med klud med vand ( ingen kemikalier ) kan det ikke fjerne snavs,
skal du bruge pyrolyse programmet på ovne ( kun de nye ) det tager ca 2 timer, så
start med at kigge på det.

Micro ovn tørres af med opvredet klud
Køleskabe aftørrede, slukkede og døre på klem med klude i klemme
Køkkenborde aftørrede
Kogeø rengjort
Kaffemaskiner tømte
Elkedler tømt

Industriopvasker: tømt, slukket el, tømt for vand og filter renset
Viskestykker ophænges på tørresnore i gården
Karklude skyllet og opvredet, ophænges på tørresnore i gården
Gulvklude skyllet og opvredet, ophænges på tørresnore i gården
Affald sorteret og smidt i container
Glas og flasker må IKKE smides i containerne, men skal tages med, kan evt. smides i
flaskecontainer ved Olgas Grill eller Super Brugsen i Havnebyen.
Pap afleveres på genbrugsstationen i Havnebyen.

Udført Opgaver - førstesal
Alle gulve fejes
Senge, borde og stole skal være fordelt iflg. foto på hver sovesal
Sengeborde aftørrede
Vinduer lukkede og haspede
Alle radiatorer slukkede
Udført Opgaver – ude samt bordtennisrum – noter jer ved ankomst, hvor tingene står
Affaldssække på området smides i affalds containere OBS affald skal være sorteret

Borde/bænkesæt og parasoller og -fødder sættes på plads
Grill og optænding sættes på plads
Bordtennisrum fejes og der ryddes op
Almindelig oprydning og opsamling af sten og affald på udearealer

Har I ikke tilkøbt rengøring, skal I desuden rengøre baderum og toiletter samt skifte
ladyposer, værelser med tæpper støvsuges og alle gulve vaskes både oppe, også under
sengene, samt i stueplan. Alle karme tørres af.
Lejren afleveres klar til næste lejer.
Har I tilkøbt rengøring, skal I stadig ordne alt svarende til tjeklisten.
Tilkøbt rengøring drejer sig om rengøring af baderum og toiletter samt skift af ladyposer,
værelser med tæpper støvsuges og alle gulve vaskes både oppe, også under sengene, samt i
stueplan. Alle karme tørres af.
Er der inventar der er bortkommet eller gået i stykker, noteres det her under.

___________________________________________________________________
Lejers underskrift

Bestyrelsen ønsker jer et godt ophold.
Med venlig hilsen
Søllerødlejren
Anfør her hvad der er bortkommet og gået itu:

