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Lejekontrakt 
 
 
Hundborg Forsamlingshus udlejes på nedenstående vilkår: 
 
Huset udlejes til max. 110 kuverter, hvortil der forefindes almindeligt service og inventar. 
  
Lejemålet gælder som standard fra kl. 14.00 dagen før den pågældende udlejning og indtil kl. 12.00 
dagen efter. Se hjemmeside www.hundborg.nu for anden lejeperiode og priser. Forud laves aftale om 
udlevering af nøgle pr. mail, tlf. eller sms. Huset er godkendt til at rumme max. 13o personer, hvilket 
er lejers ansvar at overholde. 
 
Lejer medbringer selv karklude, håndklæder, viskestykker og toiletpapir og evt. rengøringsmidler, -
undtagen er middel til opvaskemaskine og kaffefiltre. 
 
Lejen er 2000,- kr for standardlejemål, og 1000,- kr for dagsudlejning. Afregning aftales ved indgåelse 
af lejemålet, og kan foretages via bankoverførsel til konto 9129 1290203356 i Sparekassen Thy, pr. 
MobilePay 903419 eller kontant. Lejen betales forud. 
 
Ved aflevering er det lejers ansvar at foretage almindelig rengøring af de benyttede faciliteter:                 
Service og køkkenudstyr, - køleskab, fryser, ovne og komfurer, - støvsugning af gulve i køkken 
og baggang,  sal, mellemgang og forgang, støvsugning af toiletter, - fjernelse af affald, - 
oprydning af udendørs arealer for flasker, cigaretskod m.m. Lejer skal efterlade salen med den 
daglige opstilling: 6 borde med hver 6 stole i begge sider.  
 
Er disse forhold ikke i orden forbeholder udlejer sig ret til efterfølgende at opkræve gebyr. 
 
Beskadiget/ituslået service meddeles ved aflevering, og afregnes med 75,- kr pr. stk (tallerkner, 
kopper). Drikkeglas afregnes med 10,- kr 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 
 
 


