ROSTRUP KLUBHUS SI
Rostrup Skolevej 2, 9510 Arden. Udlejer Per Sørensen, Rostrup Byvej 31 9510 Arden, telefon 9856 6027.
Mailadresse: rmgraverkontor@mail.dk

LEJEAFTALE
Det bekræftes hermed at Rostrup Klubhus udlejes til:
Navn:
Adresse:
Telefon:
Postnr.:
Mailadresse:
Dato:

Mobilnr:
By:

Fra:

Til:

Lejer har ved aftalens indgåelse fået oplyst følgende:
•
Huset skal afleveres i samme stand som det modtages, det vil sige, ryddet og vasket op
•
Gaver m.m. skal fjernes når huset forlades efter fest
•
Vinduer skal være lukkede, også på toiletterne
•
Døre skal være låst
•
Ved ødelagt inventar og service holdes lejer ansvarlig herfor
•
Såfremt lejer ikke benytter huset eller afstår fra at leje huset som aftalt, og huset ikke kan lejes ud til anden side, betales 1.000 kr.
•
Rygning er forbudt. Rygning kan foregå udenfor og cigaretskod lægges i spand (udenfor)
•
Efter fest justeres radiatortermostater ned til 1.
•
Stearinlys skal slukkes inden festen forlades.
•
Ved utilstrækkelig rengøring af det lejede kan opkræves kr. 500
•
Gennemgang af opvaskemaskinens virkemåde
•
Gennemgang af øvrige maskiner som komfur, emfang, køleskabe m.v.
•
Anvisning af brandslukningsudstyr
•
Køle/fryseskabe skal være tømt. Komfur og ovn skal være særligt rengjort.
•
Såfremt udendørs faciliteter har været i brug – kontrolleres disse for eventuelle efterladenskaber i forhold til oprydning.
•
Rengøring kan tilkøbes for kr. 500

Leje og depositum betales forud og udgør kr. 2.000 i leje (betales 1 måned før og depositum kr. 1.500 (betales ved underskrift
af kontrakt. Beløbene indsættes på Rostrup Klubhus´ konto nr. 5957 5003377 i Andelskassen.
Vedlagt kopi bedes returneret i underskrevet stand.
_________________________
Rostrup Klubhus

_______________________
Lejer

Nøgle til huset udleveres til lejer den:__________kl._________ ved personligt fremmøde i klubhuset.
Lejeaftalen er først gældende fra det tidspunkt, at den er forsynet med underskrift med lejers og udlejers underskrifter
Der er mulighed for at bestille kaffe med brød med diverse. Der henvises til Nutte på mobil 2121 9566.

