
 

                                                             

 

Panoramasalen:  
 

Lejemålet omfatter  

• Panoramasalen med borde (runde eller aflange), duge og stole til 48 personer 

o Adresse: Stævnen 53, 7100 Vejle-DK 

• Service 

o til 48 kuverter 

• Tekøkken indeholdende 

o Standard komfur med 4 kogeplader og ovn 

o Køleskab og Fryser ca. 100 liter 

o 2 toiletter 

o Industri opvaskemaskine –der er ophængt instruktion på skabslågen over maskinen. 

Læs den venligst grundigt før ibrugtagning!  

Udeareal på 1. sal i umiddelbar nærhed af Panoramasalen kan benyttes, dog ikke borde ved 
restauranten. Øvrige udearealer kan frit benyttes. 
 

Benyttelse:  
Lokalet kan kun benyttes til private arrangementer.  
Der lejes ikke ud til ungdomsfester. 
Ved erhvervsmæssige arrangementer, forespørges og godkendes det af havnekontoret, forud for 
booking.  
  

HUSK 
• At rydde og tømme og rydde lokalet og udearealer efter brug.  

 

• At rydde og tømme køleskab og fryser, samt tørre køleskabet af indvendigt.  

 

• Affald tages med eller kan afleveres i affaldsskuret som findes i det sorte skur på P-pladsen 

mod vest, nøglebrikken virker til skuret. 

 

• Gulvene støvsuges eller fejes.  

 

• Sætte evt. ituslået service på bordet i køkkenet.  
 

• Aflever nøglebrikken i postkassen Vejle Lystbådehavn, der sidder i gangen ind til elevatoren.  

 

 

AFLEVER SALEN SOM DU GERNE SELV VIL MODTAGE DEN!  

Kræves der ekstra rengøring, efter spildt alkohol, klistermærker, oprydning, fjernelse af   
affald, ekstra rengøring af toiletter, køleskabe, frysere. Fremsendes der en ekstra regning.  

 

 



 

Lejeaftale grundlag 
Ved overdragelse af de lejede lokaler betinger udlejeren sig, at lokalerne afleveres i 

samme stand som ved modtagelsen. 

 

Der må IKKE anvendes nogen form for montager, der kræver søm, skruer eller lignende i 

bygningsdele.   

• Al anvendt service vaskes og sættes på plads. 

• Alt beskadiget service m.m. henstilles på køkkenbordet og erstattes. 

• Lokalerne og udearealet skal afleveres i ryddelig stand. 

• Borde og stole SKAL være båret ud i baglokalet.  

• Alt affald inkl. tom emballage, brugt udsmykning skal fjernes og afleveres i affaldskuret på 

den første parkeringsplads mod land.  

• Brugte duge lægges sammen i depotet. 

 

 Lejer gøres opmærksom på selv at medbringe følgende efter behov: 

• Skåle, vaser, stearinlys og stager, servietter. 

• Indpakningspapir, poser eller film til madrester 

• Kaffe, te o. lign 

 

Annullering af lejekontrakt 
 En lejekontrakt kan aflyses senest 2. mdr. før lejedagen af kunden. 

25 % af lejeafgiften er depositum og tilbagebetales ikke ved aflysning.  

Betales lejen ikke til tiden, annulleres bookingen automatisk af Vejle Lystbådehavn.  

Hunde er ikke tilladt i Panoramasalen 

Det er ikke tilladt at overnatte i Panoramasalen, af hensyn til Brandsikkerheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejle Lystbådehavn Stævnen 53, 7100 Vejle 


