
Lejer skal være fyldt 18 år
Lek

Dato: Lejedato: Aftale nr.

Lejer:

Adresse:

Post nr.: By: Tlf:

Mailadr.
Lejen omfatter:

Antal Beskrivelse Pris I alt
Hele huset  kr. 3.200,00  kr.   

 kr.    825,00  kr.     
Store sal max. 3 timer  kr. 2.050,00  kr. - 
Lille sal  kr. 1.375,00  kr. - 
Lille sal max 3 timer  kr. 1.025,00  kr. - 

 kr.    

Evt. andet:

Lejen skal være betalt senest 30 dage før arrangementet afholdes.

Depositum: kr.    1.500,00 Indbetales senest den:
Beløbet tilbagebetales efter aflevering af huset i fuldstændig opryddet stand.
Lejen: Indbetales senest den:
til vor konto i  Sparekassen Sjælland reg. nr. 0539 - konto 1002713

Den samlede pris udgør  ……………………………………………………………………….

Alle priser er inklusiv rengøring og moms

Såfremt depositum ikke er betalt til tiden, bortfalder aftalen.

Ved afbestilling:

Indtil 1 måned før den aftalte dato tilbagebetales kr. 1.000 af det indbetalte depositum. Herefter 
refunderes intet.

Overtagelse:
Huset kan normalt overtages kl. 8.00 den lejede dag og skal afleveres senest kl. 6.00 dagen efter - 

medmindre andet er aftalt. Ved overdragelse af nøgle gennemgår lejer og udlejer huset sammen. Lejer 
får udleveret 1 nøgle som skal afleveres efter aftale.

HUSK: Der skal medbringes viskestykker, karklude og eventuelt emballage til madrester m.m.

………………………………………

L E J E A F T A L E 
Gældende fra 1.1.2022

……………………………………...
Ekstra dag ………………………………………

………………………………………
………………………………………



Glas og bestik skal tørres af med viskestykke efter opvask i maskinen.

Bordene tørres af.

Det aftalte antal borde og stole anbringes i salens højre hjørne, resten anbringes i 

containeren (døren til venstre i salen) medmindre andet er aftalt. Stolevogn forefindes.

Vedr. varme og radiatorer - sæt alle radiatorer på frostsikring (stjerne), når lokalerne forlades.

Husk at lukke alle vinduer (også toiletter) samt låse alle døre når stedet forlades.

Vi frabeder os brug af konfetti og serpentiner, der er ingen forsikringsdækning,

hvis f.eks gulvet bliver skadet.

Lejer er endvidere indforstået med:
1.  At lejer og udlejer gennemgår Forsamlingshuset sammen efter arrangementet
2.  At ødelagt inventar under arrangementet erstattes af lejeren.
3.  At mangelfuld oprydning vil blive udført for lejers regning efter timebetaling.

Dato

          Ved betaling af depositum accepterer du denne lejeaftale
          Af hensyn til vore naboer skal al musik stoppe  kl. 02.00

Vi håber, I bliver glade for at benytte Nr. Asmindrup Forsamlingshus, og vi glæder os til at byde 
Jer velkommen.

Nu som før – hele sognets mødested.

Lokalerne skal afleveres fuldstændig opryddet og gulve være fejet, så rengøringen kan 
påbegyndes.        

Myrna Jensen

For Forsamlingshuset

Sørg endvidere for at alle elektriske apparater såsom kaffemaskine, kogekedel og lign. Er 
slukkede

Affaldsposer skal tømmes i container uden for køkkendør. Papkasser og andet pap tages med 
retur af lejer. Glasflasker kan fyldes i container på P-pladsen.

Ved aflevering af huset gælder følgende:

Al service og bestik skal være rent og lagt på rette opmærkede pladser efter udlejers 
anvisning.


