Lejekontrakt
NAVN

_________________________________________

GADE

_________________________________________

POST + BY _________________________________________
MOBIL NR. _________________________________________

Gudbjerg Forsamlingshus.
Byvej 44, 5892 Gudbjerg
CVR. Nr. 2321 3311.
Tlf. 9384 5892
MobilePay 71477
Reg.nr. 5697 Konto nr. 6970100270
udlejning@gudbjergforsamlingshus.dk
www.gudbjergforsamlingshus.dk

MAIL ADD. _________________________________________
Bank oplysning: Reg.nr._________________Konto nr.__________________________________________
Vigtig: Lejers bank oplysning anvendes for tilbage betaling af depositum, efter opgørelse af udlejer.

Ønsket leje dato af Gudbjerg Forsamlingshus: Dato_____________________________________________
Ved indbetaling af depositum DK Kr. 1000,- gøres reservation gældende.
Når depositum er indbetalt og underskrevet lejekontrakt er udlejer i hænde, er forsamlingshuset
reserveret.
Senest 8 dage før leje af forsamlingshuset, skal lejen være indbetalt på Gudbjerg Forsamlingshus
bankkonto Reg 5697 Konto 6970100270 eller MobilPay 71477. Husk at angive lejedato på indbetalingen.
Efter end lejemål, kontrolleres forsamlingshuset af udlejer for rengøring og evt. skader eller andre mangler.
Disse skader og mangler vil bliver fratrukket depositummet. Ved skader på inventar, service m.m. opgøres
dette efter erstatnings prisliste.
Ligeledes vil der være trukket oprydning/rengørings- gebyr på minimum Kr. 500,- hvis oprydning/
rengøring ikke er udført eller er mangelfuldt. Det er udlejer der vurdere omfanget.
Lejen omfatter (sæt X):
Hele huset én dag .................................................................... inkl. moms kr. 2.100,00
Hele huset 2 dage..................................................................... inkl. moms kr. 2.600,00
Hele huset 3 dage..................................................................... inkl. moms kr. 3.100,00
Lille sal med køkken ................................................................. inkl. moms kr. 1.600,00
Køkken pr. time ........................................................................ inkl. moms kr. 100,00
Anden kortere leje – pris aftales med udlejer ...................... ___________________
Sum… ........................................................................................kr._______________
Aflysning: Ved aflysning mere end 60 dage før lejeaftalen, tilbagebetales halvdelen af depositum.
Ved aflysning mindre end 60 dage før lejeaftalen, er depositum tabt.
Lejen inkludere ikke: Duge, viskestykker, sulfo m.m., dette skal selv medbringes. Håndklæder og
toiletpapir forefindes.
Ansvar.: Skader på inventar, udstyr eller bygningsdele erstattes af lejer. Evt. reparationer udbedres på
lejers regning. I øvrigt henvises til ”husets lejebetingelser” (se bilag.)
Ved underskrivelse erklærer lejer sig indforstået med, og har læst, lejebetingelser og prisliste for Gudbjerg
Forsamlingshus.
Dato______________________________________
Lejers underskrift og dato

Dato_________________________________
Forsamlingshuset underskrift og dato.

[ Der tages forbehold mod pris ændringer. ]

