
 
LEJE- OG LÅNEBETINGELSER (PRIVAT)  

 
Gældende fra den 1. januar 2022 
  
Særligt i forhold til Covid-19:  
Hvis du er nødsaget til at aflyse jeres arrangement i domen pga. nationale restriktioner såsom 
forsamlingsforbud får du hele beløbet tilbage undtagen depositum og eventuelt afholdte udgifter, 
også selvom der er mindre end 30 dage til aftalte lejedato.  
 
Det er også muligt, at få det fulde beløb (undtagen depositum) tilbage, hvis du (værten for 
arrangementet) er smittede med coronavirus, og du kan fremvise en positiv Corona test.  
 
Depositum kan overføres til en ny booking senere.  
  
Leje-og lånebetingelser for Copenhagen Dome 
Adresse: Snubbekorsvej 16-18, 2630 Taastrup.   
 
Lejen omfatter brug af hele Domen inklusiv tekøkken, 1. sal og området omkring Domen, dog ikke 
kontoret på 1. sal. Ligeledes stilles Grennessmindes kundetoiletter til rådighed, da der ikke er 
toiletfaciliteter i domen.  
 
Vi gør særligt opmærksomme på, at temperaturen i domen påvirkes direkte af vejret udenfor. Man 
kan opvarme og nedkøle lokalet i domen vha. aircondition, men vi kan ikke garantere, at der er 
stuetemperatur i domen.  
 
  
DEPOSITUM, BETALING OG AFLYSNING   
 
Depositum Når du har godkendt lejeaftalen, modtager du en faktura om indbetaling af 3000 kr. 
Dette depositum er en bekræftelse på din reservation samt en sikkerhed i tilfælde af eventuelle 
skader, eller hvis ikke domen efterlades i den aftalte stand. Ved indbetaling af depositum 
accepterer du som lejer, at dette beløb kan benyttes til udbedring af eventuelle skader eller 
rengøring. Såfremt Domen er efterladt i aftalte stand, tilbagebetaler vi depositummet til dig senest 
14 dage efter arrangementets afholdelse.  
 
Der er ikke indgået en bindende aftale om leje af Domen, før vi har modtaget indbetaling af 
depositum.  
 
Betaling Inden den aftalte dato for lejemålet modtager du en faktura på det fulde beløb for leje af 
Domen samt eventuelle tilkøb såsom forplejning. Denne faktura skal betales senest 14 dage før 
jeres arrangement i Domen.  
 
Aflysning Aflysning sker til mail cphdome@gminde.dk. Ved aflysning mere end 14 dage før 
lejedatoen får I det fulde lejebeløb retur, men vi tilbagefører ikke depositum (3000 kr.). Ved 
aflysning mindre end 14 dage før lejedatoen, skal I betale det fulde lejebeløb samt depositum.  
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BEMANDING OG FORPLEJNING  
 
Ved leje til private arrangementer og lignende inkluderer lejen én medarbejder, som kan være 
behjælpelig med anretning af mad, brygge kaffe, rengøring af service og lignende. Medarbejderen 
står ikke for servering, slutrengøring, oprydning eller det overordnede ansvar for arrangementet. 
Medarbejderens primære ansvar er at passe på Domen og sørge for, at den bliver låst, når I 
forlader den.   
 
Vi opfordrer til, at I køber den nødvendige forplejning i vores økologiske køkken og bageri, men I er 
også velkomne til selv at sørge for forplejning eller bestille fra andre leverandører.    
Ønsker du forplejning fra Grennessminde, skal vi senest have din forespørgsel 14 dage før 
arrangementet.   
  
PRAKTISKE OPLYSNINGER   
 
Tid Domen udlejes i tidsrummet fra kl. 09:00 – 02:00. Det betyder, at Domen skal låses, være 
ryddet og efterladt i samme tilstand, som da man som lejer overtog den, senest kl. 02.00, og at 
domen tidligst kan benyttes fra kl. 9 om morgenen på den givne lejedato medmindre andet er aftalt 
med kontorpersonalet.  
 
Rygning Rygning er ikke tilladt i Domen. Det er vigtigt at dette overholdes, da Domen har et meget 
tørt indeklima. Det er muligt at sætte askebægre op til jeres gæster uden for Domen.  
 
Planter og inventar Vi er meget glade for vores eksotiske have i Domen og beder om at vores 
gæster har et særligt øje på, at de ikke lider skade. På samme måde forventer vi også, at I passer 
på vores inventar og service.  
Som lejer må I meget gerne bruge det grønne område omkring Domen. Men vær opmærksom på 
ikke at træde i eller på anden måde beskadige gartneriets mange plantebede.  
Du må godt være glad og festlig, men tag hensyn til vores planter, inventar og natur.  
 
Gasovne Domen har tre gasovne, der kan varme lokalet op. Lejer er selv ansvarlig for at 
medbringe gas til disse.   
  
RENGØRING OG SERVICE  
 
Domen råder over service til 35 kuverter – middagstallerkner, frokosttallerkner, frokost og 
middagsbestik og teskeer, rødvinsglas, hvidvinsglas, champagneglas, vandglas og krus. I Domens 
tekøkken er der et køleskab, kaffemaskiner, elkoger og håndvask.   
 
Der er ingen fryser og ingen ovn.  
 
Som privat lejer har du ansvaret for at efterlade Domen rengjort og i samme stand, som den blev 
modtaget. Det betyder også at service skal være rengjort og sat på plads. Det er i orden 
at efterlade skyllet service, hvis opvaskemaskinen er i gang, når I går.   
  
 
 
 



BRUG AF LOKALER  
 
Som arrangør bærer I ansvaret for at lokalerne kun bruges til det aftalte formål og i det aftalte 
tidsrum.  I lejeperioden er det lejer, der hæfter for enhver skade på lokalerne, inventaret, faciliteter, 
planter, herunder også hærværk, tyveri eller lignende.   
Eventuelle skader udbedres herefter for jeres regning. I skadesopgørelsen indgår – ud over 
skadesudbedringsomkostninger – et administrationstillæg på 5 procent af de totale 
skadesomkostninger.   
 
PRIVATLIVSPOLITK  
 
Når I accepterer vores tilbud, accepterer I også, at vi indhenter de nødvendige persondata: Navn, 
mail og telefonnr. Alle data indsamles udelukkende med det formål at behandle jeres leje og 
eventuelle køb og levere vores ydelse. Vi sletter jeres data, når de ikke længere er nødvendige for 
vores forretningsdrift og vi videregiver ikke data til 3. part.  
Vi glæder os til at byde jer velkommen i Copenhagen Dome.  
  
  
  
  

Med venlig hilsen  
Copenhagen Dome  

 


