Hundborg Forsamlingshus

Kontaktperson vedr. udlejning

Vorupørvej 146 Hundborg
7700 Thisted

Birte Bukhave
Dybdalsgave 10, Hundborg
7700 Thisted
Tlf. 97 93 72 72

Lejekontrakt
Hundborg Forsamlingshus udlejes på nedenstående betingelser:
Huset udlejes til max. 110 kuverter, hvortil der forefindes almindeligt service. Lejemålet gælder
som standard
Fra kl. 14.00 dagen før det omhandlede arrangement og indtil kl. 12.00 dagen efter.
Nedennævnte kontaktperson møder efter aftale ved huset for at udlevere nøglen, og kommer igen
til aftalt tid for at modtage nøglen, kontrollerer rengøringen, aflæser forbrug og foretager endelig
afregning.
Huset er godkendt til at rumme max. 130 pers. i salen, hvilket er lejers ansvar at overholde.
Naturgasopvarmning tændes ved udlevering af nøglen, og slukkes igen ved aflevering af nøglen.
Lejeprisen er 1800 kr. hvoraf 1500 kr. til depositum. Forbrug afregnes i henhold til vedhæftede
skema.
Det påhviler lejer selv at opstille inventaret i den ønskede opstilling og igen at reetablere det til
daglig opstilling: 6 borde med hver 6 stole i begge sider af salen, hynder i depotet.

Det er lejerens ansvar at fortage almindelig rengøring af de benyttede
faciliteter, herunder opvask af service og andet køkkenudstyr…
Køleskab, fryser ovne og komfur skal rengøres.
Gulve i køkken og baggang skal støvsuges.
Toiletter støvsuges + evt. væg skal vaskes.
Alt affald fjernes på lejers foranledning inden aflevering af huset,
Oprydning af udendørs arealer, flasker og cigaretskodder mm.
Gulve i sal, mellemgang, forgang skal støvsuges.

NB. Er disse forhold ikke i orden, erlægger udlejer sig muligheden for ikke at udbetale
depositummet, til dækning af udgifter hermed.
Lejer medbringer selv karklude, håndklæder, viskestykker og toiletpapir.
Beskadiget/ituslået service meddeles ved afregning og erstattes med:
kr. 75,- pr. stk. Drikkeglas erstattes med kr. 10,- pr. stk.
Anden bygningsbeskadigelse afregnes efter regning fra evt. håndværker.

Hundborg Forsamlingshus er lejet i perioden:
_____ dag d. ___ / ___ 20 ___ kl. _______ til _____ dag d. ___ / ___ 20 ___ kl. _______
Lejer: ________________________________ Udlejer: _______________________________
Adr.
______________________________________________________________________________
Tlf. / Mobil
__________________________________________________________________________
Bedes underskrevet og returneret Beholdes af lejer

