Lejekontrakt Alslevkro Forsamlingshus
Navn:
Adresse:
Tlf.nr:

Evt. mailadresse:

Lejedato______________________________
___ Hele huset 2500,- kr.

___store sal 2200,- kr.

___Lille sal 1800,- kr.

___Udendørsarrangement (kun adgang til køkken og toilet) 1000,- kr.

___ Ekstra døgn 500,- kr.

___AV-udstyr 0,00 kr. (bookes på forhånd)

Priserne inkluderer rengøring, adgang til AV-udstyr (skal bookes på forhånd) samt obligatorisk medlemskab af forsamlingshuset.
Priserne er excl. elforbrug 2,10 kr. pr. kwt. Husk at notere målerstand ved start og slut (blanket findes i kælderen)
Lejemålet starter kl. 9.00 på lejedatoen og slutter kl. 5.00, med mindre andet aftales.

Ungdomsfester:
Ved ungdomsfester opkræves hele lejen forud samt yderligere 500 kr. i depositum, som tilbagebetales, hvis lokalerne ved
tilsyn forefindes i tilfredsstillende stand. Desuden skal der altid være et antal voksne ansvarlige tilstede under hele festen.
Udlejning til unge under 18 år kræver samtykke fra forældre.

Medlemskab:
Leje af forsamlingshus er betinget af et obligatorisk medlemskab til en værdi af 50 kr. Medlemsskabet er inkluderet i prisen og er
gældende i det år festen afholdes. Kontrakten fungerer som medlemsbevis.
Er du i forvejen medlem fratrækkes 50 kr. i lejeprisen.

Betaling:
Depositum 700 kr. indbetales ved indgåelse af lejekontrakt (depositum tilbagebetales ikke ved aflysning).
Bemærk huset er først reserveret når depositum er betalt.
Restbeløbet betales sammen med elforbrug ved aflevering af nøglen til forsamlingshuset.
Betaling kan ske kontant, via mobilepay 45553 eller via kontooverførsel til Sydbank Reg.nr. 7990 Kontonr. 0001101695

Lejebetingelser:
Lejeaftalen indgås desuden i henhold til vedhæftede lejebetingelser, som vi opfordrer til at gennemlæse.
Lejer er til enhver tid erstatningspligtig for ødelagt service og eventuelle skader på inventar, som er opstået i forbindelse med
lejemålet. I tilfælde af driftssvigt eller uheld er lejer forpligtet til at kontakte bestyrelsen eller forsamlingshusets værter.
Alslevkro d. __________________________
Underskrift lejer: ______________________________
Kontrakten sendes i underskrevet stand til kontakt@alslevkroforsamlingshus.dk , hvorefter der sendes bekræftelse på lejeaftale.

Alslevkro Forsamlingshus, Krusåvej 16, 6240 Løgumkloster, CVR nr. 16041300
tlf. 29 91 26 25

Lejebetingelser
Indgåelse af lejeaftale:
Leje af forsamlingshuset forudsætter gyldigt medlemskab, som er inkluderet i lejens pris. Medlemsskabet tegnes for året for
arrangementets afholdelse.
Forsamlingshuset er først booket, når lejekontrakten er underskrevet og depositum er indbetalt.
Depositum fratrækkes lejeprisen ved slutafregning. Depositum tilbagebetales ikke ved aflysning.
Ved ungdomsfester skal der være voksne til stede, ligesom det fulde lejebeløb betales forud sammen med ekstra depositum
på 500 kr., som tilbagebetales hvis huset efterlades i tilfredsstillende stand.
Udlejning til unge under 18 år kræver samtykke fra forældre.

Ved lejemålets start:





Lejemålet starter kl. 9 og slutter kl. 5, med mindre andet aftales.
Nøglen udleveres efter aftale med forsamlingshusets værter.
Ved ankomst til huset aflæses elmåler (blanketter hertil findes i kælderen under elmåleren).
I huset forefindes viskestykker, klude og toiletpapir, som er inkluderet i lejen.

Under arrangementet:







Lejer er forpligtet til at læse evt. brugsvejledninger til husets apparatur.
Lejer er erstatningspligtig for ødelagt service og eventuelle skader på inventar, som er er påført i forbindelse med
arrangementet.
Ved skader, der kræver håndværkerassistance kan aftale herom kun indgås efter kontakt til bestyrelsen eller husets
værter.
Ved driftssvigt eller akut brug for hjælp, kontakt bestyrelsen. Liste med kontaktoplysninger hænger i køkkenet.
Affald SKAL sorteres og lægges i de udendørs beholdere.
Det er ikke tilladt at ryge indendørs i Alslevkro Forsamlingshus.

Efter arrangementet
Ved lejens afslutning efterlades husets i opryddet stand både ude og inde.












Køleskabe, fryser, komfur og ovn aftørres. Køleskabe og fryser efterlades åbne.
Kaffemaskine og termokander tømmes og rengøres.
Opvaskemaskinen tømmes for vand og madrester, filteret renses.
Gulve fejes.
Borde tørres af med sæbevand.
Stole og borde fra store sal sættes tilbage i stolerummet.
Stole i Lille sal sættes oven på bordene.
Brugte klude og viskestykker lægges i vaskebaljen i køkkenet.
Æresport fjernes
Evt. opkast fjernes både fra toiletterne og andre steder.
Husk at lukke døre og vinduer

Sluk strømmen og notér målerstand. Blanketten medbringes ved aflevering af nøgle.

Alslevkro Forsamlingshus, Krusåvej 16, 6240 Løgumkloster, CVR nr. 16041300
tlf. 29 91 26 25

