Ofte stillede spørgsmål - Paradehuset
1. Hvad er historien bag Paradehuset?
Da Bernstorff Slotshave blev anlagt i 1760’erne, var der oprindelig mange drivhuse i haven. I dag er der kun
tre tilbage, hvoraf Paradehuset er det største. Paradehuset blev bygget under Christian IX, der regerede fra
1863 til 1906, og det var oprindelig tænkt som vinhus. I årenes løb har huset været kendt som både
tomathuset, rosenhuset og ferskenhuset, og i dag hedder det Paradehuset.
Indretningen er rustik og uhøjtidelig med langborde og bænke og kig til både himmel og have gennem de
mange glasruder, der skaber en særlig stemning.
Huset forpagtes af Chaya og udlejes til private arrangementer og selskaber.

2. Hvornår kan Paradehuset lejes?
Paradehuset udlejes alle dage i sommersæsonen fra ca. 15. maj – 1. oktober. Paradehuset bruges til
opbevaring af havens planter i vinterhalvåret og kan derfor ikke udlejes udenfor sæsonen.

3. Hvad koster det at leje Paradehuset?
Hverdage: 6.500 kr.
Fredag: 9.500 kr.
Lørdag og helligdage: 14.500 kr.
Søndag: 12.500 kr.
Prisen inkluderer kun leje af selve huset, dvs. at det ikke inkludere service, mad, tjenere, duge mm.
For leje af Paradehuset under særlige forhold bedes I kontakte os for tilbud.

4. Hvornår må huset benyttes?
Huset lejes i tidsrummet fra kl. 8.00–24.00.
Vi overdrager nøgle til lejer senest kl. 08.00 den pågældende dag og skal senest have nøglen retur kl. 07.00
den efterfølgende dag. Hvis muligt, overdrager/indkræver vi nøgle før/efter, så lejer har god tid til
opdækning og/eller oprydning. Dette afhænger af, om huset er udlejet de omkringliggende dage, hvilket
først kan garanteres et par dage forinden. Overdragelse og tilbagelevering af nøgle sker ved aftale med os,
når vi nærmer os udlejningsdatoen.

5. Hvad indeholder Paradehuset?
Paradehuset indeholder et mindre anretter-rum med lille fryser, køleskab, kogeplader, vandforsyning og eludtag. Der er mulighed for at låne elkedel og kaffemaskine ved forespørgsel.

Chaya ApS • Lyngby Hovedgade 9A • 2800 Kgs. Lyngby • Tlf. 3965 8898 • info@chaya.dk • SE 66111717

Der findes ikke toilet i Paradehuset. Offentligt toilet forefindes i Tehusets gavl (ca. 200 m fra Paradehuset).
Det er tilladt selv at leje en toiletvogn og placere den i arealet omkring Paradehuset.
Der er opstillede borde og bænke til 50 personer indenfor i Paradehuset.
8 træborde (1,75 * 0,75 m)
16 bænke (1,75 * 0,37 m)
I forbindelse med leje af Paradehuset er det muligt at leje nedenstående artikler. Alle priser er inkl. moms.
Service 2.000 kr.: 50 stk. af hver (tallerken, desserttallerken, skål (suppe/dessert), rød- og hvidvin glas, kniv,
gaffel, ske, teske, vandglas). Desuden el-kedel.
Duge (inkl. vask): Hvide dug 140*140 cm 60,- kr./stk.
Hvide dug 140*220 cm 75,- kr./stk.
Hvid serviet 40*40 cm. 10,- kr.
Leje af service og duge oplyses hurtigst muligt.

6. Hvad er mulighederne for mad?
Ved leje af Paradehuset følger ingen forpligtigelse til mad, drikke, personale eller service. Det kan I vælge
selv at arrangere. Vi har dog rigtig god erfaring med frokost eller middagsmenuer fra en kok. som vi
samarbejder med i denne forbindelse. Han sammensætter menuer til både buffet, fade og
portionsserveringer. Vores personale har stor erfaring med at håndtere den type arrangementer og kender
til husets faciliteter, muligheder og begrænsninger. Ved portionsanretninger sender de en kok fra køkkenet
med ud til at klargøre og anrette maden.
Det er tilladt at medbringe grill, foodtruck eller lign. Der skal blot tages forbehold for, at man ikke kan køre
helt ned til Paradehuset med bil, så grill mm. Skal kunne komme ned til huset af stierne.
Forslag til menuer kan tilsendes. Priserne på menuerne gælder ved min. 15 personer. Indholdet af menuerne
kan påvirkes efter ønske/behov til fx vegetarer mm.

7. Hvor meget tilbyder vi at stå for/hjælpe med?
Vi stiller som sagt gerne op med personale, der kan hjælpe efter ønske. Det vil være personale fra vores
Tesalon, der er vant til at håndtere diverse arrangementer. De kan både hjælpe med opdækning, servering,
drikkevarer, afrydning, oprydning mm. Antal tjenere afhænger af antal gæster og type af arrangement. Vi
vejleder gerne.
Pris for tjenere:
Timeløn på: 150 kr. i timen
Tillæg: +20 kr. i timen efter kl. 18.00 i weekender og kl. 20.00 i hverdage
Der afregnes direkte med tjenerne.

8. Hvordan kan man afholde bryllupsfest fx i forhold til musik, brudevals og lukketider for festen?
Det er tilladt at afholde bryllupsceremoni i Bernstorffsparken. Hertil må der gerne afspilles passende musik
(instrumenter, klassisk musik eller lignede roligt, der ikke forstyrrer parkens øvrige gæster.) Bænke og borde
fra Paradehuset må gerne benyttes udendørs, så længe de tager ind i huset igen inden afslutning af
arrangementet. Festen skal slutte kl. 24.00, hvilken betyder at musikken skal slukkes. Det er tilladt at blive i
Paradehuset derefter til fx oprydning, men der skal være stille af hensyntagen til naboer.
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Det er dog muligt at have en god fest inden da. Man kan vælge selv at medbringe gulv eller tæpper, hvis man
ønsker et andet underlag end grus. Det kan være en god idé, hvis man ønsker at danse eller om ikke andet til
brudevalsen. Det har vi god erfaring med.

9. Generelle betingelser
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Baljeplanterne i og udenfor Paradehuset må ikke fjernes eller flyttes.
Det er tilladt at have levende lys i Paradehuset og havegrill udenfor. Fakler må opsættes lige udenfor
huset, men ikke ved Tehuset.
Der må ikke spilles musik udenfor efter kl.18.00. Der skal ydes respekt for naboerne.
Der må ikke ryges i Paradehuset og at ALLE cigaret skodder skal opsamles og fjernes fra haven omkring
Paradehuset.
Service, glas, madrester og affald skal fjernes fra Slotshaven umiddelbart efter arrangementet.
Paradehuset overtages/lejes i den stand det forefindes. Der er tale om drivhus og der må forventes
blade, støv og lignende.
Paradehuset skal efterlades rengjort – dvs. borde og bænke skal stilles på plads, gruset i huset er revet
og køkkenet rengjort.
Blomster og planter må ikke beskadiges. Der må IKKE hænges noget op i træerne i haven.
Der må ikke smides ris, men kun fuglefrø og kun udendørs.
Der må ikke smides konfetti hverken i huset eller haven.
Køretøjer i haven er ikke tilladt men varelevering og vareafhentning er tilladt (ca. 100 m fra Paradehuset)
Al parkering skal ske på Vældegaardsvej. Der må ikke parkeres på Ved Slotshaven og ”Prins Axels Vej”
Lejer bærer ansvaret for evt. skader på inventar og skal sørge for sikkerheden.
Lejer betaler eventuelle udgifter til genopretning af skader som følge af arrangementet.
Lejer sørger selv for oprydning og rengøring umiddelbart efter afbenyttelsen.

10. Annullering
o
o
o
o
o

Ved annullering efter aftaleindgåelse opkræves efter nedenstående procentvis fordeling:
Ved annullering inden 90 dage før arrangementet opkræves 25 % af den totale pris for arrangementet.
Ved annullering 90 dage til 30 dage før arrangementet opkræves 50 % af den totale pris.
Ved annullering 29 dage til 14 dage før arrangementet opkræves 75 % af den totale pris.
Ved annullering mindre end 13 dage før arrangementet opkræves 100 % af den totale pris.

o

Efter annulleringen er parterne, ikke længere forpligtede over for hinanden. Det står Chaya frit for at
disponere til anden side, og ingen af parterne har krav mod hinanden i anledning heraf.
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