Lejeaftale vedrørende leje af Haurum Forsamlingshus

Lejer:

Telefonnr.:

Adresse:

Arrangement – dato og tidspunkter:

Leje kr:

Der indbetales et forskud på kr. 1000,- ved aftalens indgåelse. Forskud og den resterende leje
indbetales på konto 6110 4860035552 (Husk at angive navn).

Lejebetingelser:
Der indbetales 1.000,- kr. ved bestilling af forsamlingshuset. Betalingen tilbagebetales ikke ved
afbestilling af huset.
Huset er til disposition på arrangementsdagen fra det udlejede tidspunkt og skal være ryddet ved
det lejede tidspunkts ophør. Er der sket skade eller har der været uheld med fx ituslåede glas eller
lignende, afregnes det efterfølgende.
Huset kan kun udlejes til personer, der er fyldt 21 år.
Forsamlingshuset er godkendt af brandmyndighederne til afholdelse af arrangementer for maks.
120 personer. Det er lejers ansvar, at dette antal ikke overstiges.
Lejeren har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og deres anvendelse i det aftalte tidsrum.
Faciliteterne skal afleveres i samme stand som ved modtagelsen.
Lejeren er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter eller inventar, forvoldt
ved lejers brug eller af dennes gæster.
Udbedring af eventuelle skader må kun foretages på foranledning af udlejer og efter dennes
rekvisition. Udlejer forbeholder sig uden skyld ved gener forårsaget af udefra kommende

årsager (force majeure), såsom lynnedslag eller lignende, som forårsager ødelæggelser såsom
strømsvigt, svigtende vandforsyning el.lign. I så tilfælde returneres indskuddet, men yderligere
erstatning gives ikke.
Ved aflevering af huset skal der være ryddet op – se husreglement og tjekliste.
Rengøring er ikke inkluderet i lejen, men betales separat i huset. Denne betaling foregår kontant
ved udlevering af nøgle.
Rengøring udgør 500 kr.
Ved gennemgang af huset efter udlejning vil en urengjort ovn medføre en modregning i
depositummet på 300,- kr.

Husreglement for Haurum Forsamlingshus
Musik:

Ved høj musik og anden støj skal døre og vinduer holdes lukket, så naboer generes
mindst muligt.

Overnatning: Det er ikke tilladt at overnatte i huset.
Oprydning: Oprydning indendørs og udendørs
Vaske op efter festen.
Borde og stole rengøres og sættes på plads (se opslag i huset).
Porcelæn sættes på plads i skabene.
Gulve i hele huset fejes.
Køkkenet rengøres.
Meget krævende rengøring så som opkast, tyggegummi, stearin og lign. udføres af
lejer.
Endvidere henvises til udleverede tjekliste.

Husets faciliteter
WiFi:

Der er gratis WiFi i huset. Koden står på opslagstavlen.

Projektor:

Der er projektor og fastmonteret lærred i huset.

Musikanlæg: Der forefindes anlæg, hvor tilkobling er mulig via USB
Duge:

Skal selv medbringes

Service:

Der er ens service til 100 personer. Skal der dækkes til flere, er der ekstra service,
som dog ikke er helt magen til

Flag:

Flag findes i depotrummet bag køkkenet.

Varme:

Der er oliefyr i huset. Temperatur reguleres på radiatorer.

Affald:

Container findes ved køkkendøren.

Flasker:

Fyldes i flaskecontainer på parkeringspladsen.

Fejl/mangler:Hvis det konstateres, at faciliteter i huset ikke virker efter hensigten, bedes man
kontakte en af de personer, der er anført på telefonlisten i køkkenet.
Reklamation over fejl/mangler skal ske ved overtagelse.
Der ydes ikke nogen form for kompensation ved reklamation ved tidspunkt for
afregning/aflevering af nøgle til udlejer

TJEKLISTE FØR DU FORLADER HAURUM FORSAMLINGSHUS
Lille sal:

Gulvet fejes.
Borde og stole rengøres og sættes på plads.

Store sal:

Gulvet fejes.
Borde og stole rengøres og sættes på plads.

Udendørs:

Affald samles op.
Tomme flasker lægges i flaskecontainer.
Affald lægges i sorte sække og kommes i affaldscontainer.

Husk at lukke alle døre og vinduer!

Tak for hjælpen og på gensyn i Haurum Forsamlingshus.

Priser:
Inkluderet i lejeprisen er lys, varme, vand, toiletpapir, håndsæbe, viskestykker, karklude,
affaldssække, musikanlæg, WiFi, projektor.
Hele huset:
2100,- kr. fra kl. 08.00 – 06.00 næste dag
2800,- kr. fra fredag kl. 12.00 – søndag kl. 06.00
3400,- kr. for weekend fredag kl. 12.00 til søndag kl. 12.00
For medlemmer af Haurum Forsamlingshus ydes en rabat på kr. 400,- pr. husstandsmedlemskab.

Lille sal:
700 kr. for ikke medlemmer.
500 kr. for husstandsmedlemskab.

Der skal forudbetales 1.000,- ved bestilling af huset – se kontrakt.

