Lejekontrakt

Vile Forsamlingshus
Leje af hele huset inkl. Rengøring*

1250 kr

El:
El måler aflæst ved ankomst:

kWh

El måler aflæst ved ankomst:

kWh

El forbrug ialt:

kWh á 3 kr =

Leje pris i alt:

________

________

Dato for udlejning: ______________________

Lejers navn: ___________________________

Tlf.: _______________________

Lejers adresse: _____________________________________________________

Lejers underskrift: _________________________________ Dato: ___________

Udlejers underskrift: ________________________________ Dato: ___________

Lejen kan betales kontant, ved overføring til Netbank: Reg. 8510 kt. 0007063040, eller via
MobilePay på nummer 2641FN (eller scan QR-kode):
Anfør venligst navn ved indbetaling.

* Lejen omfatter 1 times rengøring. Hvis huset efterlades i en stand, som kræver
yderligere rengøring tillægges betaling herfor huslejen. Se vedlagte husregler.

www.vileforsamlingshus.dk

Husregler for Vile Forsamlingshus
Lejen dækker:
Brug af Vile forsamlingshus med service, inventar og rengøring. Huset er til disposition fra
kl. 12 dagen før, til næste dag kl. 10, med mindre andet er aftalt.
Ved ankomst:
Aflæs el-måleren og skriv resultatet i lejekontrakten.
El varme:
Thermostaten til el-varmen (ved siden af måleren) Står på 20°C. Det har vist sig at være
en passende temperatur. Varmen kan ikke reguleres på radiatorerne – kun på væg
thermostaten. Radiatorerne kan slukkes enkeltvis.
Når festen er slut:








Sluk for varmen (sluk på HFI-relæ).
Aflæs el-måleren efter brug og skriv resultatet i lejekontrakten.
Ryd op. Stole stables og borde sættes på vognen igen.
Fej gulvet.
Tøm opvaskemaskinen.
Anbring affald i containerne.
Fjern papirflag langs vejene.

Ved grov misligholdelse af ovenstående punkter vil regningen for professionel
rengøring blive pålagt lejer.
Når nøglen afleveres igen:
Giv meddelelse om mangler og eventuelle skader på bygninger eller inventar.
Det beskadigede eller bortkomne erstattes straks.
Flagning:
Flaget kan benyttes. Husk at hænge det til tørre efter brug.
Medbring selv:
Karklude, viskestykker, håndklæder, kaffefiltre, håndsæbe, opvaskemiddel, toiletpapir,
affaldsposer / sække.
Ungdomsfester:
Ved leje af forsamlingshuset til ungdomsfester, skal lejekontrakten være undeskrevet af en
voksen person, som også er ansvarlig for de eventuelle skader der måtte opstå.
Duge:
Duge i ”Nervøs Velour” i 3 forskellige farver kan lejes for 10 kr / dug.
Inventar:
65 stole
9 borde

70 x 200 cm

11 borde

60 x 110 cm
Venlig hilsen Bestyrelsen

