
Sådan reserverer du teltet
Du reserverer teltet ved at sende en mail til  
kassereren. Hvis teltet er ledigt på det ønskede 
tidspunkt, vil du få en mail tilbage, hvor din reser-
vation er bekræftet. En reservation indebærer, at  
du har teltet i 4 dage, så du har god tid til at sætte 
det op, og god tid til at pakke det sammen og leve-
re det rengjort og tørt tilbage igen.

Inden en uge efter at din reservation er bekræftet, 
skal du overføre det fulde lejebeløb kr. 800 til kas-
sereren på konto 1551 3109771. Overfører du ikke 
beløbet inden en uge, efter at du har modtaget be-
kræftelsen, vil din reservation automatisk bortfalde 
og du vil få en mail om dette.

Indtil en måned før den første lejedag kan du aflyse 
din reservation, og du vil så få det fulde lejebeløb 
tilbage. Sker aflysningen senere end dette tids-
punkt, vil du kun få det halve lejebeløb tilbage. 
Dette gælder uanset om teltet når at blive udlejet til 
anden side.

Lejebetingelser
Du kan kun leje teltet til opstilling i din egen have 
i Pilegårdsparken. Teltet må ikke udlånes til andre, 
og det må ikke bringes uden for Pilegårdsparken. 

Du skal selv afhente teltet hos kassereren den før-
ste dag i lejeperioden, og du skal selv aflevere det 
tilbage samme sted senest den sidste dag i lejepe-
rioden. Lejeren er ansvarlig for teltet i lejeperioden.

Teltet udleveres i den stand det sidst er afleveret. 
Det forudsættes derfor, at alle lejere afleverer teltet 
tilbage rengjort, tørt og sammenpakket. Er der sket 
skader på teltet i lejeperioden, skal det oplyses,  
når telt afleveres. Bestyrelsen vil så indkøbe de 
fornødne reservedele og sende regningen til den 
ansvarlige lejer. Teltet vil ikke blive udlejet, før 

skaden er udbedret. Hvis du som ny udlejer allige-
vel konstaterer fejl ved teltet, skal du gøre kasse-
reren opmærksom på dette, inden du tager teltet 
i brug. Sammen vurderer I, om teltet kan bruges 
trods skaden, eller om du skal have dine penge 
tilbage.

Opsætning af teltet:
Du står selv for opsætning af teltet. Bliver du god 
til det, kan det være, at du kan få lov at hjælpe med 
at slå det op til vores næste vejfest. Ved udlevering 
af teltet får du en nem lamineret brugsanvisning, 
der skal afleveres tilbage sammen med teltet. 

Om bestyrelsens aflysning af bekræftet leje
Hvis der konstateres en defekt ved teltet, vil det 
ikke blive udlejet igen, før defekten er udbedret. 
Det kan betyde, at det kan blive nødvendigt for  
bestyrelsen at aflyse en fremtidig ellers bekræftet 
leje. I denne situation vil den, hvis leje aflyses, få 
det fulde lejebeløb retur. Der kan ikke rejses  
yderligere krav i anledning af aflysningen.

Generelt
Husk at det er vores alle sammens telt, så pas 
godt på det. Teltet udlejes som en service, det er 
ikke en forretning, nogen skal tjene penge på. Hav 
det i mente, når du lejer. Lad være med at betragte 
bestyrelsen som udlejer og dig selv som kunde.  
Vi er jo bare naboer.

Hvis bestyrelsen finder, at teltudlejningen er  
for stor en opgave, kan bestyrelsen til enhver tid  
beslutte ikke at indgå nye lejeaftaler. 
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