
Vilkår for leje af Københavns Lærerforenings lejlighed i Berlin 

 

BETALING/AFBESTILLING 

Betaling for opholdet skal ske senest 2 måneder før lejemålet påbegyndes.  

Gældende for bookinger i 2020 og frem: Der opkræves et bookinggebyr på 1.000 kr. pr. booking. 

Bookinggebyret bliver modregnet i lejen. En booking kan ikke ændres, kun aflyses. Man hæfter for 

bookinggebyret ved aflysning.  

Ved afbestilling under 2 måneder før første lejedag, hæfter man for hele lejebeløbet.  

Depositum er 1.000 kr. som returneres når kolonikontoret har modtaget nøglerne retur.  

 

UNDER OPHOLDET 

Under lejemålet er ferielejligheden, samt hvad dertil hører, i lejerens varetægt og skal behandles på behørig 

vis.  

Affald skal anbringes i de containere, der findes i gårdens affaldsrum. 

Lejeren hæfter for alle skader, som han/hun eller ledsagende personer måtte forårsage. 

Ferielejligheden skal efterlades ryddet og i rimelig rengjort stand ved alm. daglig rengøring. 

Lejligheden må ikke bebos af mere end 6 personer, hvilket også inkluderer børn uanset alder. 

Lejeren er selv ansvarlig for person- samt tingskader under lejemålet. 

Husdyr må ikke medbringes. 

Senge og møbler må ikke flyttes rundt af hensyn til gulve og slitage. Dette gælder dog ikke sovesofaen, der 

skal slås ud ved brug.  

Der må ikke ske opklæbning på døre, vægge og lofter. 

Der må ikke ryges indendørs. Evt. ryger henvises til de 2 altaner. 

Følgende forefindes i lejligheden: 

Dyner og hovedpuder til 6 personer 

Sengelinned samt 1 lille og stort håndklæde til hver person ligger i skabet ved køkken/spisestue   

Karklud og viskestykke ligger også i skabet ved køkken/spisestue 

Weekendseng 

Hårtørrer 

Toiletpapir (1-2 stk. ruller) 

Håndsæbe og opvaskemiddel skal medbringes.  

 



 

Giv meget gerne besked til kolonikontoret ved afslutning af dit lejemål, såfremt der er nogle fejl/mangler.  

Henvendelse til kolonikontoret: 

Københavns Lærerforenings Kolonier 

Frydendalsvej 20 

1809 Frederiksberg C 

Telefon: 33 25 44 25 

Email: kolonierne@kolonierne.dk 

Åbningstid: Hverdage fra kl. 09:30 til kl. 12:30 og igen fra kl. 13:00 til kl. 15:00. 

Fredag dog kun til kl. 14:00. 

 

Husk, at det er en ferielejlighed i en almindelig beboelsesejendom, der skal derfor tages hensyn til naboer og 

støjende adfærd må ikke forekomme.  

I ønskes et behageligt og udbytterigt ophold i spændende Berlin. 

 

Sidst opdateret 28. februar 2019 
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