Ryegaard og Trudsholm Godser
Lejebetingelser for leje af Trudsholm Gods samt hestestalden
Lejemålet omfatter
Hovedbygningen på Trudsholm (havestuen med plads til 50 personer) samt stalden (med plads til 120
personer), parken, køkkenfaciliteter, slutrengøring samt ret til fotografering på godset og i parken (mod at
Ryegaard og Trudsholm Godser modtager en kopi af fotoet til brug på vores hjemmeside).
Eller enten hovedbygningen eller stalden inklusive ovenstående.

Priser (priserne er inkl. moms)
Oktober-april

kr.
kr.

7.000
9.000

for en bygning (hovedbygning eller stald)
for begge bygninger

Maj-september

kr.
kr.

12.000
15.000

for én bygning (hovedbygning eller stald)
for begge bygninger

Derudover kan der lejes service, duge, lysestager, serveringspersonale mv. som aftales og afregnes med
Trudsholms hushovmester hr. Hans-Henning Petersen på tlf. 4649 2560.
Hvis det påtænkes at benytte 2. sals værelser med senge gør vi opmærksom på, at det ifølge brandmyndighederne kræver en brandvagt pga. adgangsforholdene, brandvagt tilkøbes til kr. 1.600.

Skriftlig bekræftelse
Ryegaard og Trudsholm Godser sender lejeren en skriftlig ordrebekræftelse, som indeholder oplysninger om
dato, tidsramme, omfanget af faciliteter, der stilles til rådighed samt rengøring.
Den aftalte pris er baseret på det antal timer/dage, som mødet/kurset/arrangementet varer i henhold til
bestillingen. Ankomst efter og afrejse før det aftalte tidspunkt berettiger ikke til nedslag i prisen.
Hvis Ryegaard og Trudsholm Godser ifølge aftalen stiller personale til rådighed, skal lejer senest en uge før
arrangementet sende et program for arrangementet, der angiver pauser, måltider og øvrig servering.
Ved indgået aftale accepterer lejer at blive kontaktet én gang efter lejemålets ophør af udlejer med henblik på
evaluering af udlejningen.

Forudbetalt leje
Ved aftalens indgåelse opkræves forud leje på kr. 3.000. Reservationen er først gyldig, når beløbet er betalt.
Restbeløbet betales efter arrangementet.

Afbestilling
Ved afbestilling senere end tre måneder før arrangementet opkræves det fulde beløb.
Ved afbestilling af Trudsholm Gods mellem seks og tre måneder før arrangementsdatoen tilfalder hele den
forudbetalte leje Ryegaard og Trudsholm Godser.
Ved afbestilling mere end 6 måneder før arrangementsdatoen tilfalder 50% af den forudbetalte leje Ryegaard
og Trudsholm Godser.

Øvrig information om lejemålet
Øvrig information om ansvar, forsikring, rengøring, aflevering mv. er beskrevet i dokumentet ”Vejledning til
lejer af Trudsholm Gods”.
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