
Løbenr. --------

!&.jekontrakt
Leje af Hågerup Forsamlingshus

Lejer:

Udlejer: Bestyrelsen for Hågerup Forsamlingshus
Ludvigs Mindevej 12,5600 Faaborg

Dato for lejemål:

Lejebetingelser:

Prisen for leje af forsamlingshuset er ekskl. rengøring. Bestyrelsen formidler kontakten til rengøringsassistance.
Huset skal fremstå rengjort senest kl. 8.00 den efterfølgende dag.

Udlejningsform - Sæt kryds

D
Lejetype 1

Hele forsamlingshuset med tilhørende inventar normalt fra kl. 08.00 på udlejningsdagen.

Pris: kr.

D
Lejetype 2

Lille/store sal med nødvendigt inventar normalt fra kl. 08.00 på udlejningsdagen
Lejer skal være indstillet på, at der kan være et arrangement, i det tilstødende lokale.

Pris: kr.

D
Lejetype 3

Møde, begravelser m.m. hvor forsamlingshuset kun lejes iaftalt begrænset tidsrum (Startgebyr + 2 timer kr.
600,- efterfølgende pr. time kr. 150,-).

Pris: kr.

D Ønsker at benytte forsamlingshusets musikanlæg Pris: Kr. 200,-

Der gøres opmærksom på, at prisen kun er gældende for leje af forsamlingshuset i kalenderåret for bestillingen.
Dvs. prisen justeres i forhold til den pris som er gældende i det år arrangementet afholdes.
Udlejer forpligter sig til at give meddelelse om vedtagne prisændringer så hurtigt som muligt og senest 2Yz
måned før kontraktens lejedato.

For lejetype l og 2 gælder:

Samtidig med underskrivelsen af lejekontrakten indbetales et depositum på kr. 500,-
Den resterende del af lejebeløbet skal være forsamlingshuset ihænde senest 7 hverdage før afholdelse af arrangementet.
Såfremt arrangementet aflyses mindre end 7 hverdage før afholdelse tilfalder hele beløbet forsamlingshuset.
Kan fraviges efter særlig aftale.

Lejemålet anses ikke for gældende før underskrevet lejekontrakt og depositum er modtaget af bestyrelsen.



Lejer forpligter sig til:

• At forsamlingshuset er klar til rengjort senest kl. 6.30 efterfølgende dag efter de af bestyrelsen fastsatte regler.
Alle horde aftørres inden de stables og køres i depot. Stolene stables med 10 stk. Hvis stolene er våde eller
ødelagt stilles de ud i køkkenet.
Glas og porcelæn der er smadret sættes på køkkenbordet og afregnes med kr.25,- pr. enhed.
Fejede gulve i hele huset.
Rengjorte køkkenvaske.
Køkkenet skal være opryddet, borde, ovne, og komfur skal være rengjort. Køleskab og fryser skal være
aftørret, slukket og lågeme skal stå åben.
Affald placeres i container, flasker i pallerarnmeme.
Ventilationsanlæg slukkes (se instruktion)

Udlejer forpligter sig til:

• At forsamlingshusets inventar, installationer er brugbare og funktionsdygtige.

• At forsamlingshusets udenomsarealer er vedligeholdte og brugbare.

Lejer forpligtiger sig til:

• At bruge forsamlingshuset og dets faciliteter med nødvendig omhu.

• At lejer er erstatningspligtig for ødelæggelse af service, inventar m.m.
Evt. reparationer udføres af håndværkere godkendt af bestyrelsen.

• At arrangementet afholdes således, at det ikke er til gene for naboer m.m.

Forsamlingshuset kan aflyse lejekontrakter i tilfælde afforce majeure.

Dato / Dato /

Udlejer: _ L~er _
På bestyrelsens vegne

Banknummer 0828-8025507917

Den underskrevne lejekontrakt sendes til forsamlingshusets kasserer
Conni Nielsen, Hågerupvej 13, Hågerup, 5600 Fåborg, tlf. 22605707

Genpart beholde s aflejer.

NB! Adresse forsamlingshus: Ludvigs Mindevej 12,5600 Faaborg.


