
   

 

 

 

 

 

 

 

SLOTSBRYGGERI ET 2 0 2 3  

 

 

 

 

 

 
 

Lejebet ingelser  for  leje af Slotsbryggeriet  t il fest  i 2 0 2 3 . 

 

Lejem ålet  er t il rådighed: 

Dagen før festen kl. 16.00 t il dagen efter festen kl. 11.00  

 

Lejepris:   
Kr. 15.000 for hele lejeperioden for op t il 130 gæster sam t  depositum :  kr. 5.000,00  
Prisen er inkl. m om s 
 
Prisen dækker leje af selskabslokale, st røm , vand og varm e sam t  let tere slut rengøring, m en ikke 
oprydning.  
 
 
Udvidet  lejeperiode:  
Ønskes lejem ålet  t il rådighed fra ankom stdagen kl. 8.00 – 16.00 -  kr. 2.000 

Ønskes lejem ålet  t il rådighed på afrejsedagen 11.00 – 16.00 – kr. 2.000 
 
Der underskrives en nøglekvit tering ved udlevering af nøgle. Nøglen afhentes på Godskontoret , 
såfrem t  andet  ikke aftales.  
 

Bekræftelse og betaling: 

25 %  af lejebeløbet  +  depositum  indbetales ved underskrift  af lejekont rakt .    

Restbeløbet  indbetales senest  8 uger før afholdelse af arrangem entet .  
 

Annulleringsbet ingerlser: 

Afbest illing af hele arrangem entet  kan ske skrift ligt  inden 8 uger før arrangementets afholdelse.  

Ved afbest illing under 8 uger før arrangem entets afholdelse er afbest illingsgebyret  100 % . 

Depositum  returneres ikke ved annullering. 

 
I ndeholdt  i le jen: 

- Sal m ed bar  
- Adgang t il køkken m ed indust r iinventar og kølefaciliteter 
- 12 runde borde á 8 personer 
- 120 sorte banquetstole 
- Adgang t il toilet facilliteter sam t  handicaptoilet  

- Adgang t il restaffaldscontainer og flaskecontainer 
 

Al service sam t  køkkengrej  skal m edbringes eller indlejes.  
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Rygning: 
Rygning er ikke t illadt  i lokalet  og skal t il enhver t id foregå udendørs.  
 
Støj :  

I  Slotsbryggeriet  kan m an feste t il den lyse m orgen, hvis stem ningen er t il det . Dog skal alle døre 

holdes lukket  efter kl. 23. Støjende akt iviteter uden for lokalet  m å ikke forekom m e efter kl. 23.00 

uden forudgående skrift lig aftale m ed slot tets personale.  

 

Lejers ansvar:  

Rengøring:  

Lokale og toilet ter:  Borde og bar skal være aftørret , spild skal være fjernet  fra gulve og gulve skal 

være fejet .  

Køkken:  Flader skal være aftørret  gulve skal være spulet . 

Såfrem t  lokalerne ikke er opryddet  og klargjort  t il en let tere slut rengøring, eller i en i øvrigt  

t ilfredsst illede stand ved aflevering, kan fradrag i depositum  sam t  evt . efterfakturering forekom me.  

 

Al affald skal være fjernet  fra lokalerne og placeret  i anvist  container. Borde skal være placeret  på 

anvist  plads og alt  indlejet  service, stole m v. skal være fjernet  fra lokalerne, såfrem t  der ikke 

foreligger en aftale. 

 

Lejer er selv ansvarlig for hele arrangementet  og for sine gæster, personale, m usikere sam t  

eventuelle varer, gaver, blom ster og indlejet  inventar, som  m an m åt te best ille t il arrangem entet , 

eller som  éns gæster sender i anledning af arrangementet . På sam m e m åde er m an som  lejer selv 

ansvarlig for at  m odtage varer, for at  m odtage sine gæster, anvise korrekt  parkering sam t  for at  

sikre, at  gæsterne inform eres om  retningslinjerne for færdsel og ophold om kring Slotsbryggeriet  og 

Gavnø Slotspark.  

 

Såfrem t  der opstår skader på m ateriale eller inventar i Slotsbryggeriet , herunder køkken, bryggeri 

og forsam lingslokale m ed t ilhørende toiletom råde, og det te skyldes at  lejer har forsøm t  at  holde 

lokalet  forsvarligt  aflåst , er lejer ansvarlig for dækning af enhver skade.  

 

Lejer er ansvarlig for at  flugtveje holdes fr i iht . ”dr ift srapport  for forsam lingslokaler”  som  

gennem gås ved udlevering af nøgle. Som  lejer hæfter m an for enhver skade forårsaget  af lejer selv 

og/ ellers dennes gæster, kokke, m usikere, serveringspersonale eller øvrigt  inviterede, ligesom  vi 

kont rollerer oprydning og stand af lokalerne og faciliteterne ved aflevering.  
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Gavnøs inspirat ion t il jeres fest : 
 
Forplejning og service: 
Vi har følgende dygt ige sam arbejdspartnere som  kan levere jeres festm iddag. 
 

www.karetm agerenshus.com 
www.fr im annsgourm et .dk  
www.baekkels.dk 
 
Kontakt  dem  gerne m ed jeres ønsker t il m enuer og planer for festen. Alle er kendt  m ed 
Slotsbryggeriet  og vores faciliteter. 
 

Det  er også m uligt  at  m edbringe egen kok, som  kan benyt te Slotsbryggeriets køkken t il let tere 
t ilberedning og anretning. Køkkenet  er ikke et  produkt ionskøkken, og der forefindes ikke gryder, 
køkkenm askiner eller andet  produkt ionsgrej .  
 
Vi anbefaler UC Festcenter i forbindelse m ed leje af stole og service – www.Uc- festcenter.dk  
 

Vi anbefaler Bryllupsbureauet  hvis I  ønsker at  benyt te jer at  en bryllupsarrangør 
www.bryllupsbureauet .dk  
 
Den Grønne But ik kan være behjælpelig m ed dekorat ioner – www.dengronnebut ik.dk  
 
Gavnø special øl: 
Byd jeres gæster på lækker specialøl fra Slotsbryggeriet . Leveret  i 0,33 l flasker. Afregnes efter 

forbrug. Pris kr. 25,00 pr. flaske. Skal best illes senest  14 dage før jeres arrangem ent . 
 
 
Fotografering i Slotsparken: 
Brudepar/ værtspar sam t  fotograf har adgang t il Slotsparken uden beregning i parkens åbningst id. 
 
Vielse i slotsparken/ recept ion: 
Vielse i parken og/ eller recept ioner skal aftales m ed slot tes personale.  
Pris for adgang t il slotsparken og slot tet  for selskaber op t il 130 personer, kr. 4.500,00.  
 
Vielser foregår på Gavnøs sm ukke vielsesplæne under det  store bøget ræ. Brudeparret / værtsparret  
står selv for evt .  opst illing af stole, borde, rød løber på dagen. Brudeparret  t ræffer selv aftale m ed 
præst  eller borgm esterkontor.  

 
Events på Gavnø: 
Tilbyd gæsterne en særlig oplevelse m ens I  bliver fotograferet . 
 

- Rundvisning på slot tet  eller i slotsparken – pr is efter aftale. 
 

 

Fyrværkeri: 
Det  er ikke t illadt  at  affyre fyrværkeri uden aftale m ed slot tet  og uden m yndighedernes skrift lige 
t illadelse. Såfrem t  lejer ønsker at  arrangere fyrværkeri, er lejer ansvarlig for at  indhente relevante 
t illadelser hos m yndighederne. 
 
 
Det  vil glæde os at  kunne byde jer og jeres gæster velkom m en t il Gavnø. 

http://www.karetmagerenshus.com/
http://www.frimannsgourmet.dk/
http://www.uc-festcenter.dk/
http://www.bryllupsbureauet.dk/
http://www.dengronnebutik.dk/

