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Lejebetingelser for leje af Slotsbryggeriet til fest i 2022. 

 

Lejemålet er til rådighed: 

Dagen før festen kl. 16.00 til dagen efter festen kl. 11.00  

 

Lejepris:   
Kr. 15.000 for hele lejeperioden for op til 130 gæster samt depositum: kr. 5.000,00  
Prisen er inkl. moms 
 

Prisen dækker leje af selskabslokale, strøm, vand og varme samt lettere slutrengøring, men ikke 
oprydning.  
 

Udvidet lejeperiode: 
Ønskes lejemålet til rådighed fra ankomstdagen kl. 8.00 – 16.00 - kr. 2.000 
Ønskes lejemålet til rådighed på afrejsedagen 11.00 – 16.00 – kr. 2.000 

 
Der underskrives en nøglekvittering ved udlevering af nøgle. Nøglen afhentes på Godskontoret, 
såfremt andet ikke aftales.  
 

Bekræftelse og betaling: 

25 % af lejebeløbet + depositum indbetales ved underskrift af lejekontrakt.    

Restbeløbet indbetales senest 8 uger før afholdelse af arrangementet.  
 
Annulleringsbetingerlser: 

Afbestilling af hele arrangementet kan ske skriftligt inden 8 uger før arrangementets afholdelse.  

Ved afbestilling under 8 uger før arrangementets afholdelse er afbestillingsgebyret 100 %. 

Depositum returneres ikke ved annullering. 

 

Indeholdt i lejen: 
- Sal med bar  
- Adgang til køkken med industriinventar og kølefaciliteter 
- 12 runde borde á 8 personer 
- 120 sorte banquetstole 
- Adgang til toiletfacilliteter samt handicaptoilet 
- Adgang til restaffaldscontainer og flaskecontainer 

 
Al service samt køkkengrej skal medbringes eller indlejes.  
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Rygning: 

Rygning er ikke tilladt i lokalet og skal til enhver tid foregå udendørs.  
 
Støj:  

I Slotsbryggeriet kan man feste til den lyse morgen, hvis stemningen er til det. Dog skal alle døre 

holdes lukket efter kl. 23. Støjende aktiviteter uden for lokalet må ikke forekomme efter kl. 23.00 

uden forudgående skriftlig aftale med slottets personale.  

 

Lejers ansvar:  

Rengøring:  

Lokale og toiletter: 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. 

Såfremt lokalerne ikke er opryddet og klargjort til en lettere slutrengøring, eller i en i øvrigt 

tilfredsstillede stand ved aflevering, kan fradrag i depositum samt evt. efterfakturering forekomme.  

 

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

anvist plads og alt indlejet service, stole mv. skal være fjernet fra lokalerne, såfremt der ikke 

foreligger en aftale. 

 

Lejer er selv ansvarlig for hele arrangementet og for sine gæster, personale, musikere samt 

eventuelle varer, gaver, blomster og indlejet inventar, som man måtte bestille til arrangementet, 

eller som éns gæster sender i anledning af arrangementet. På samme måde er man som lejer selv 

ansvarlig for at modtage varer, for at modtage sine gæster, anvise korrekt parkering samt for at 

sikre, at gæsterne informeres om retningslinjerne for færdsel og ophold omkring Slotsbryggeriet og 

Gavnø Slotspark.  

 

Såfremt der opstår skader på materiale eller inventar i Slotsbryggeriet, herunder køkken, bryggeri 

og forsamlingslokale med tilhørende toiletområde, og dette skyldes at lejer har forsømt at holde 

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

 

Lejer er ansvarlig for at flugtveje holdes fri iht. ”driftsrapport for forsamlingslokaler” som 

gennemgås ved udlevering af nøgle. Som lejer hæfter man for enhver skade forårsaget af lejer selv 

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

kontrollerer oprydning og stand af lokalerne og faciliteterne ved aflevering.  
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Gavnøs inspiration til jeres fest: 
 
Forplejning og service: 
Vi har følgende dygtige samarbejdspartnere som kan levere jeres festmiddag. 
 
www.karetmagerenshus.com 

www.frimannsgourmet.dk  
www.baekkels.dk 
 
Kontakt dem gerne med jeres ønsker til menuer og planer for festen. Begge er kendt med 
Slotsbryggeriet og vores faciliteter. 
 
Det er også muligt at medbringe egen kok, som kan benytte Slotsbryggeriets køkken til lettere 

tilberedning og anretning. Køkkenet er ikke et produktionskøkken, og der forefindes ikke gryder, 
køkkenmaskiner eller andet produktionsgrej.  
 
Vi anbefaler UC Festcenter i forbindelse med leje af stole og service – www.Uc-festcenter.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 bestilles senest 14 dage før jeres arrangement. 
 

 
Fotografering i Slotsparken: 
Brudepar/værtspar samt fotograf har adgang til Slotsparken uden beregning i parkens åbningstid. 
 

Vielse i slotsparken/reception: 
Vielse i parken og/eller receptioner skal aftales med slottes personale.  
Pris for adgang til slotsparken og slottet for selskaber op til 130 personer, kr. 4.500,00.  
 
Vielser foregår på Gavnøs smukke vielsesplæne under det store bøgetræ. Brudeparret/værtsparret 
står selv for evt. opstilling af stole, borde, rød løber på dagen. Brudeparret træffer selv aftale med 
præst eller borgmesterkontor.  

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

- Rundvisning på slottet eller i slotsparken – pris efter aftale. 
 

 
Fyrværkeri: 
Det er ikke tilladt at affyre fyrværkeri uden aftale med slottet og uden myndighedernes skriftlige 
tilladelse. Såfremt lejer ønsker at arrangere fyrværkeri, er lejer ansvarlig for at indhente relevante 
tilladelser hos myndighederne. 
 
 

Det vil glæde os at kunne byde jer og jeres gæster velkommen til Gavnø. 

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

