FÆLLESHUSET ST. SJØRUP
Mellem:
Adresse:
Mailadresse ________________
Telefon ____________________
og St. Sjørup Bylaug cvr. 30688430.

Er der indgået følgende aftale om leje af Fælleshuset, Estruplundvej 24, St. Sjørup.

Lejeperiode: ________________

Aftalen omfatter:
Hele huset

_____

Lille lokale stueetagen

_____

Ansvarligt medlem af Bylauget :

Pris: _____________ kr.

St. Sjørup ____________ 20

For Lejer __________________________

For St.Sjørup Bylaug ______________________________

Lejebetingelser:
Priser (2016):
Hele huset: 1.500 kr. en dag jf.disp. (+evt. tilsluttende dag (før eller efter) +kr. 1.000)
Lille lokale: 400 kr.
Leje for kortvarige arrangementer i dagtimerne aftales individuelt.
Alle priser er incl. moms, forbrug og slutrengøring.

Huset er til disposition fra kl. 14 dagen før og til kl. 10 dagen efter.
Huset skal efterlades opryddet. Stole sammenklappet i stativ og gulv fejet.
Tallerkner bestik og glas skal vaskes og aftørres og stilles på plads.

1
Det ansvarlige medlem af Bylauget hæfter for betaling af leje og alt hvad der skal erstattes i huset.
2
Lejen skal betales inden arrangementet gennemføres til Bylaugets konto i Djurslands Bank, 72610001124925 eller Mobile Pay 29737405, da der ikke betales depositum.
3
Porcelæn, møbler og andet, som ødelægges, erstattes til genanskaffelsesprisen eller
reparationsomkostningen incl. moms.
Krav om erstatning for ødelagt materiel fremsættes senest 14 dage efter arrangementet
4
Nøgler hentes hos og afleveres til den person, som udlejer anviser.
5
Hvis et arrangement aflyses mindre end 4 uger før den aftalte lejeperiode skal der betales halv leje.
Ved aflysning mindre end 8 dage før den aftalte lejeperiode, skal der betales fuld leje.

6.
Husets køkken er godkendt som modtagekøkken, hvorfor der ikke må tilberedes mad i køkkenet.
7.
Maskiner m.v. skal anvendes i overensstemmelse med opslag og anvisninger i huset.
8.
Bylaugets forsikringer dækker ikke lejers eller gæsters effekter, hvorfor det anbefales at gaver og lignende
fjernes ved festens afslutning.
9.
Der må IKKE ryges i huset.
10.
Billardbordet i den lille stue er IKKE med i lejekontrakten.
Pladerne på billardbordet må ikke fjernes.
Bordet må kun benyttes med pladerne samt evt. dug på til f.eks. buffet
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