Egeskov

FORSAMLINGSHUS
TELEFON 75 95 74 83
Lejekontrakt Nr.

<<nr>>

Betingelser:

Huset udlejes med borde, stole, lys, varme, porcelæn. Der er service til 120 kuverter.
Der må maximalt være 150 personer i hele huset, iflg. brandmyndigheder.
Ved ungdomsfester skal der være mindst 1 forældre tilstede pr. 10 unge (eksempelvis mindst 6 forældre når der er 60 unge).
Der må under ingen omstændigheder overnattes i forsamlingshuset.
Rengøring og oprydning:
I tilfælde, hvor forsamlingshuset afleveres meget beskidt forbeholder værten sig ret til at opkræve ekstra penge for rengøring.
Udenomsarealet og parkeringspladsen skal være rengjort for affald ved aflevering. Herunder cigaretskodder, tomme ølog vanddåser m.v. Evt. æresporte skal nedtages og fjernes.
Der skal være ryddet op i alle rum - som har været benyttet.
Samtlige borde aftørres og stolene ligges ovenpå. I store sal stilles bordene i 2 lige lange rækker med 6 borde i hver
række. Endvidere 3 borde i hver side af salen ud mod vinduerne (se ophængte foto) I lille sal stilles bordene i 3 rækker
med 2 borde i hver række.
Køkken skal være ryddet for affald, service og bestik sat på plads. Glas skal være sorteret på hylderne i skabet for sig
- hvidvin for sig osv. Komfur og ovn rengjort. Opvaskemaskine tømmes for indhold og vand.
Affald deles i restaffald og flasker. Pap, flamingokasser og dåser medtages af lejer.
Der er erstatningspligt over alt ødelagt inventar og service, - som trækkes af depositum.
Forsamlingshuset udlejes efter aftale med værten.
Lejer medbringer selv viskestykker, karklude, håndklæder, sæbe, duge, toiletpapir og affaldssække.
Der må ikke brændes fyrværkeri af.
Hvis flaget har været hejst, skal det tages ned senest 1 time efter solnedgang.
AF HENSYN TIL NABOER MÅ DER IKKE SPILLES HØJ MUSIK FOR ÅBNE VINDUER EFTER KL. 24.00.
(KAN MEDFØRE POLITIANMELDELSE)
LEJER OG DENNES GÆSTER MÅ PÅ INGEN MÅDE VÆRE TIL GENE FOR NABOERNE.

Lejen omfatter:
A. Leje af hele huset incl. rengøring med køkken

kr. ………….

B. Leje af lille sal incl. rengøring med køkken

kr. ………….

C. Leje af hele huset incl. rengøring til møder

kr. ………….

D. Leje af hele huset - børnefødselsdag

kr. ………….

(forbehold for prisændringer)

Udlejningsdato: …………		
Bemærkninger:
		Underskrift
			
Lejer		
Udlejer (vært)
Navn		Navn
Adresse		
Tlf. nr.
Tlf. nr. 		
Egeskov forsamlingshus tlf. nr. 75 95 74 83
Betaling:
Forudbetaling kr. 1.000,- bedes indbetalt i Vestfyns Bank senest 8 dage efter bestilling og derefter udstedes kontrakten til
underskrift. Registreringsnr. 6854 og kontonr. 0000163141. Ved indbetaling bedes oplyst "lejedato og navn".
Forudbetaling refunderes ikke såfremt kontrakten ophæves senere end 30 dage før udlejningsdato.
Resterende betaling foretages ved modtagelse af nøgle.
Der tages forbehold for prisstigninger.
(Original beholdes af lejer. Rød og gul kopi returneres til udlejer)

