Afleveringsplan
Køkken












Salen









Køkkenet skal ryddes og afleveres som man modtog det.
Der skal vaskes op. Husk at tørre bestik og andet service af med viskestykker.
Læs opvaskemaskinevejledningen der hænger i køkkenet.
Opvaskemaskinen tømmes, renseprogram køres og det runde filter tømmes.
Stil service på plads (som det stod/lå ved lejestart).
Komfurer, ovne og mikroovn rengøres, også tilhørende riste og plader.
Emhætter rengøres.
Køleskabe og fryser tømmes, og rengøres.
Rengør køkkenbordene og rullebordene, samt hvis der er spildt ned af skabe.
Gulvet fejes grundigt eller støvsuges.
Husk at tømme filtertragterne + glaskanderne i kaffemaskinerne.
Stil service på plads (som det stod/lå ved lejestart).
Spiseborde rengøres (inkl. på undersiden af bordpladen og på benene) samt evt.
tape/tapemærker fjernes. De brugte borde efterlades udslået i salen. (De må IKKE sættes
tilbage på vognen, ej heller klappes sammen og stilles op af væggen).
Stolene stakkes pænt i 6 stakke á 10 stole, og stilles i depotrummet indenfor
gulvafmærkningen. (Husk at støvsuge sædet, hvis der er krummer eller lign., samt tørre
resten af stolen af med en fugtig klud, hvis den er blevet tilsnavset af mad/drikke. Kan
stolen ikke blive ren, efterlades den i salen, så tilsynsførende kan tage sig af den)
Buffeten rengøres.
Sofaarrangementet støvsuges, hvis der skulle være kommet krummer og lign. i, og
sofabordet tørres af med en fugtig klud.
Gulvet fejes grundigt eller støvsuges.

Toiletter




Gulvet fejes grundigt eller støvsuges.
Husk at fjerne brugte ladyposer, og affaldsposer.
Hvis nogen gæster har kastet op, påhviler det lejeren at gøre rent efter dette.

Foyer



Ståbordene rengøres (inkl. på undersiden af bordpladen og på benene). Samt evt.
tape/tapemærker fjernes. Er der taget flere borde frem end de 2, der stod ved
lejestart, skal resten slås sammen og sætte tilbage i depotrummet indenfor
gulvafmærkningen.
Gulvet fejes grundigt eller støvsuges.


Udendørs







Generelt








Tøm askebægre/kummer
Fjern cigaretskodder, balloner osv., der ligger på jorden og andre steder udendørs.
Grille: Rist og tilbehør renses og affald fjernes.
Undlad dog at tømme askespanden, hvis kullene ikke er slukket, men lad den stå med
låget på.
Ekstra tilbehør i aflåst container skal sættes tilbage, hvis I har benyttet det (Med
undtagelse af askespanden).
Bordbænkesæt sættes på plads, hvis I har rykket dem.
Lokalet skal være ryddet for mad og drikkevarer.
Er der tyggegummi, stearin eller lign. på gulvet, der ikke kan gå af i almindelig
gulvvask, skal dette fjernes – uden gulvet ridses.
Fjern al tape/klæbemasse, samt mærker herfra – også på vægge, vinduer, døre,
dørkamme osv.
Er der spildt op af vægge, døre, vinduer, skabe m.m. skal det rengøres.
AL affald skal være lagt i affaldscontainerne i gårdhaven ud for køkkenet.
Glas og flasker lægges i flaskecontaineren på parkeringspladsen.

Bliver lokalet ikke afleveret som foreskrevet, vil der blive opkrævet gebyr.
Priser fremgår af prislisten.

