Fjelsted Forsamlingshus
Lejekontrakt
Undertegnede lejer hermed Fjelsted Forsamlingshus på de vilkår, der står anført på denne
side, samt på side 2 af lejekontrakten.
Lejer: (myndig person over 18 år)

Faktura nr._______________

Navn:_____________________________________________________
Gade:_____________________________________________________
Post nr.:____________ By:____________

Tlf. nr.:______________

Begivenhed:__________________________
Lejeperiode:__________________________

Lejepris for lokaler (incl. moms) gældende fra 1/1-2022: valg markeres med x
Lokale:

Varighed
max.
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag

Lille sal
Stor sal
Hele huset
Bisættelser
Rengøring
lille sal
Rengøring
stor sal
Rengøring
hele huset

Pris incl.
moms
1000 kr
1700 kr
2000 kr
900 kr
450 kr

Valg

600 kr
700 kr

Fjelsted Forsamlingshus forbeholder sig ret til at ændre indgået lejepris, hvis lejeperioden
ligger mere end et år efter datoen for indgået lejekontrakt.
Senest 8 dage efter underskrivelsen indbetales et reservationsgebyr på 500 kr. Beløbet
indbetales til Danske Bank reg. nr: 1551 Konto nr.: 11000053. Husk at angive faktura
nummer.
Resten af beløbet skal betales senest 30 dage inden lejeperiodens start.
Ophæver lejeren lejekontrakten senere end 3 måneder før lejekontraktens start, mister
man reservationsgebyret. Kontakt Anja Rask: 20 29 85 19
Underskrifter:
Lejer – dato:

/

-20

Udlejer – dato:

/

-20
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Fjelsted Forsamlingshus
Lejekontrakt
Praktiske oplysninger

Husregler:
 Der må ikke ryges i lokalerne
 Stolene anvendes kun til at sidde på og må ikke medbringes udenfor
 Der skal tages hensyn til vores naboer (ikke høj musik for åbne døre)
 Spildes der på gulvet, skal det tørres op hurtigst muligt
 Ødelægges der noget, skal det erstattes og det meldes til Anja Rask
 Ved ungdomsfester incl. 18 års fødselsdag skal der være voksne til
stede både ude og inde
 Retningslinjer fra brandmyndighederne skal overholdes
 Retningslinjer fra sundhedsmyndighederne skal overholdes

Aftalen:
Andre forhold aftales med vores værtinde Anja Rask: 20 29 85 19

Rigtig god fornøjelse med jeres arrangement.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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