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LEJEKONTRAKT
Udlejning

Huset lejes gennem den siddende bestyrelse, og det er således det frivillige arbejde, der gør,
at huset altid er i en pæn og ordentlig stand, når det lejes ud.
Det er af meget stor betydning, at lejer medvirker til at den pæne standard opretholdes og at
alt i forsamlingshuset behandles så ansvarligt og varsomt, som var det ens eget hjem.
Huset lejes ikke ud til ungdomsfester, f.eks. skoleafslutningsfester o. lign..
Medlemmernes unge kan, når det er forældrene, der står som lejer, benytte huset, dog
ikke til skoleafslutningsfester.
Forældrene skal være til stede under hele arrangementet og dermed være de sidste,
der går.
OVERNATNING i forsamlingshuset må IKKE finde sted!
Bestyrelsen lejer ud til alle interesserede, som accepterer de gældende principper for leje af
huset.

Priser inkl. moms

Hele huset (ikke- medlemmer) inkl. rengøring og bookinggebyr
Depositum (ikke- medlemmer)
Hele huset (medlemmer) inkl. rengøring og bookinggebyr
Depositum (medlemmer)
Lille sal (ikke-medlemmer) inkl. rengøring og bookinggebyr
Lille sal (medlemmer) inkl. rengøring og bookinggebyr
NB! Tidligere betalt bookinggebyr på 500 kr. er for alle og modregnes i lejebetalingen.
El pr kWh
(udlejer og lejer aflæser elmåler)

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

2.025,00
1.500,00
1.650,00
0,00
1150,00
1000,00

kr.

2,00

kr.
kr.

25,00
37,50

For ikke-medlemmer opkræves beløb for udlejning + depositum inden
udlejningen i kontanter.
Der tages forbehold
for prisstigninger!

Ituslåede glas af alle typer pr. stk.
Ituslåede kopper/tallerkener pr. stk.
Ituslåede øvrige ting aftales
Ituslået service skal blive stående i køkkenet.

Tobaksrygning

I henhold til dansk lovgivning er tobaksrygning i Forsamlingshuset ikke tilladt

Fyrværkeri

Alle former for fyrværkeri er strengt forbudt!

Vis hensyn

Vis hensyn til naboerne – undgå al for høj musik og unødig støj og aktivitet udenfor.

Oprydning/rengøring

Oprydning/rengøring af huset udføres efter vejledningen på bagsiden.
Kan oprydning og rengøring ikke godkendes pålægges der gebyr for ekstra rengøringstimer.

Ansvar

Lejeren er ansvarlig for forsamlingshuset og hæfter for evt. beskadigelse på bygninger og inventar i tidsrummet for husets benyttelse.

Undertegnede indgår herved lejekontrakt med Strandby Forsamlingshus for følgende lejemål:
___________dag d._____/_____20_____

Lejen gælder: _______________________

Ikke-medlem (inkl. depositum kr. 1.500)

kr. inkl. rengøring og booking: __________

Medlem (inkl. depositum kr. 0)

kr. inkl. rengøring og booking: __________

Elmåler start, kWh: __________________

Elmåler slut, kWh: ____________________

Lejers underskrift:

Udlejers underskrift:

__________________________________

___________________________________

Konto nr.: 7059-1104842, KUN aktuelt for medlemmer!
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