Lejekontrakt
Salten Skov
Forsamlingshus
Ryvej 22, Salten Skov, 8653 Them, tlf.: 42 48 58 34.
Lejers navn*: ___________________________________________________________________
Adresse*: _____________________________________________________________________
Postnr.*: By*: __________________________________________________________________
Mobil tlf.*: _____________________________ E-mail*: ________________________________
Formål*: _______________________________________________________________________
Kontonummer* (tilbagebetaling af depositum): Reg nr.:_______ Konto nr.:___________________
*Skal udfyldes!
Bemærk: Huset må ikke benyttes til andet end det angivne formål.
Mellem lejer og Salten Skov Forsamlingshus er der indgået følgende lejeaftale (Du bedes sætte
kryds ud for det, som du ønsker):

o
o
o
o
o
o

Hele huset med alle faciliteter, pr. døgn inkl. miljøafgift
og forbrug. Depositum på 750 kr. ligges oveni.

Kr. 2.200

Lille sal, pr. døgn inkl. miljøafgift, inkl. forbrug.
Depositum på 750 kr. ligges oveni.

Kr. 1.400

Overtagelse af forsamlingshuset et døgn før lejedato

Kr. 200

Rengøring af hele huset*

Kr. 600

Rengøring af lille sal, køkken og toilet*

Kr. 400

Medlem af forsamlingshuset (Rabat, kun ved leje af hele huset)

Kr. - 300

*Hvis lejer ikke ønsker at betale for rengøring, er det muligt selv at stå for rengøring af
festlokaler, køkken og toiletter. Der vil her være skærpet kontrol ved overdragelse. Lejer
medbringer selv rengøringsmiddel. Der hænger en tjekliste i huset.
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Bemærk: Inden aflevering af forsamlingshuset skal lejer selv sørge for oprydning. Der hænger en
tjekliste i huset, som skal følges. Hvis lejer selv vil gøre rent, er der også en tjekliste for, hvad vi
forventer af dette. Lejer medbringer selv klude, viskestykker, håndklæder, store affaldssække og
toiletpapir. Så vidt det er muligt, må lejer gerne sortere affald, eksempelvis øl- og sodavandsdåser i
en pose for sig. For at container ikke bliver overfyldt, kan fyldte poser med dåser (uden pant) stilles
ved siden af containeren. Tomme flasker skal lejer selv bortskaffe.
Lejeperiode
Fra den __________________ til den ___________________
Lejeperioden løber fra kl. 10.00 morgen til den efterfølgende dag ifølge aftale. Nøglen kan, hvis
muligt i forhold til anden udlejning, udleveres tidligere og/eller afleveres senere efter aftale.

Depositum og lejebeløb:
Depositum og det fulde lejebeløb kan betales på følgende måder:
-

Til vores konto i Nordea: Reg nr. 2380 Kontonr. 3490768954. Husk at angive navn, tlf. nr.
og lejedato på indbetalingen!

-

Via Mobilepay til nummer 91213.

Afbestilling:
Senest 5 uger før datoen for lejeperiodens start, dog 3 måneder før ved konfirmationer. Ellers er
depositum tabt. Ved depositum på kr. 7.500 betales dog kun kr. 750.
Tilbagebetaling af depositum:
Inden for en uge efter aflevering af nøgle tilbagebetales depositum, dog ekskl. fradrag for
eventuelle skader på inventar, service mv., der opgøres ifølge udleverede ordensregler for
Salten Skov Forsamlingshus. Ligeledes vil et gebyr for oprydning og/eller rengøring være
fratrukket, hvis dette ikke er udført tilfredsstillende (faktureres til kr. 285,00 + moms pr. time).
Kontraktens indgåelse:
Ved underskrivelse af lejekontrakten erklærer lejer sig indforstået med udleverede ordensregler
for Salten Skov Forsamlingshus.
Et eksemplar af lejekontrakten returneres underskrevet sammen med kvittering for indbetaling
af depositum på forsamlingshuset konto inden 8 dage fra modtagelse af lejekontrakt, ellers
bortfalder reservationen.
Udlejer:
Spørgsmål i forbindelse med lejeaftalen bedes venligst rettet til udlejer på tlf. 42 48 58 34.
Dato:

/

______________________________
Underskrift på lejer

Dato:

/

______________________________
Salten Skov Forsamlingshus
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