
LEJE- OG LÅNEBETINGELSER

LOKATION

Lokale med inventar i Dome of Visions, Aarhus, Pier 2

BEMANDING

Domen stiller kun tekniker og/eller afvikler til rådighed, såfremt dette er aftalt på forhånd.  
Domen sørger for bemanding af baren. Hvis du har salg i døren eller andre steder, skal du selv sørge for det. Hvis du 
har fået godkendt et dørsalg skal du selv sørge for byttepenge, kasse og andet hertil. 

TOILETTER, PARKERING OG ØVRIGE PRAKTISKE OPLYSNINGER 

TOILETFACILITETER
Domen er ikke indrettet med toiletter. Til brug for Domens gæster er der opstillet toiletvogne udenfor Domen 

RYGNING
Rygning er ikke tilladt i Domen.

PARKERING
Af- og pålæsning kan ske helt oppe ved indgangen til Domen. Desværre er der ingen parkering ved Domen. Parkering 
foregår efter offentlige regler. Der er parkering forbudt på hele Pier 2. Der er parkering ved Navitas.  

BACKSTAGERUM
Domen råder ikke over et backstagerum. Men der er mulighed for at klæde om på vores tilstødende kontorer væk fra 
domen.

ØVRIGE PRAKTISKE OPLYSNINGER

Domen kan være kold, når det koldt udenfor. Så orienter dig altid om vejret på forhånd.

Domen er heldigvis i gang næsten hele tiden. Vi har mange arrangementer og vil meget gerne være et åbent hus for 
alle. Hvis dit arrangement kræver ro og aflåste døre, skal du aftale det på forhånd. Dette gælder både ved lån og leje.
Hvis der ikke betales leje for brug af domen forbeholder vi os ret til at have baren åben for andre gæster. 

Selvfølgelig er dit arrangement vigtigt og i fællesskab, sørger vi for at netop dit bliver det folk snakker om, om et år. 
Men vi har mange hensyn at tage, så du skal derfor altid lytte til anvisninger fra Domens personale. 
Næsten alle synes planter er dejlige, så du må meget gerne tage hensyn til vores. 
Du må godt være fuld og festlig. Men du skal tage hensyn til Domens inventar og andre gæster. 
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PRIS OG BETALING 

Prisen for leje af Domen afhænger af arrangementets karakter, varighed og antal gæster. 
Fra Domens bemandede bar betjener vi dine gæster med et udvalg af øl, vand, vin, og kaffe til rimelige priser. Du må 
ikke selv medbringe drikkevarer. Hvis du vil medbringe catering, skal dette aftales på forhånd. 

DET MED SMÅT

ANVENDELSE AF LOKALER
Som arrangør bærer du ansvaret for at lokalerne alene anvendes til det aftalte formål og i det aftalte tidsrum. Domen 
forbeholder sig ret til, at fakturere DKK 5,000 med tillæg af moms såfremt lokalerne ikke er forladt klargjort til opryd-
ning og rengøring senest 1 time efter det oplyste sluttidspunkt for dit arrangement. 

I arrangementsperioden hæfter du for enhver skade på lokalerne, inventaret, faciliteter m.v. opstået for eksempel ved 
forkert anvendelse - med eller uden forsæt – hærværk, tyveri eller lignende. 

Efter arrangements afslutning gennemgår Domen lokalerne med henblik på, at opgøre eventuelle skader. Du er velkom-
men til at deltage i gennemgangen. Eventuelle skader udbedres herefter for din regning. I skadesopgørelsen indgår – 
udover skadesudbedringsomkostninger – et administrationstillæg på 5 % af de totale skadesomkostninger.   
 
Normal afrydning og rengøring indgår i leverancen ved leje af domen. 
Såfremt du låner domen uden beregning deltager du i såvel afrydning og rengøring på dagen.

LOKALER, INVENTAR OG FACILITETER 
Lokaler, inventar og faciliteter skal efter arrangementets afslutning afleveres i samme stand som ved arrangementets på-
begyndelse. Som arrangør skal du være med til at sikre, dine gæster overholder Dome-personalets anvisninger, respekte-
rer huset og dets inventar.

REKLAMATIONER
Domen påtager sig ingen reklamationer i relation til de aftalte og præsterede leverancer. 

AFLYSNINGSGEBYR
kr 2,500 pr arrangementsdag ved aflysning under 14 dage før.

Vi glæder os til at byde dig og dine gæster velkomne i Dome of Visions. 

Venlig hilsen
Bucky’s Bar
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