LEJE AF SELSKABSLOKALE
UDFYLD MED BLOKSTAVER:

Selskabslokalet Regenburgsgade 23
AlmenBo Aarhus
Afdeling 1

NAVN

Priser:
ADRESSE

POSTNR.

Selskabslokale pr. døgn
Selskabslokale pr. ½ døgn

300 kr.
200 kr.

BY

Jeg ønsker at leje selskabslokalet fra
(Kan max reserveres 1 år frem)

til
DATO

DATO

Betaling
Du skal indsætte _______ kr. for leje og depositum på bankkonto 5381 0000352461. Oplys
samtidig navn, adresse og lejedato samt ”afd.

1”.

Bemærk
 Lokalet er beregnet til max 50 personer (brandsikkerhed)
 Du kan aflyse reservationen indtil 1 måned før uden beregning. Herefter koster det fuld leje.
 Du skal aflevere lokalerne rengjorte. Sker det ikke opkræver vi betaling herfor.
 Evt. efterregning trækkes over din husleje.
 Se desuden husordenen for lokalet.
Dit ansvar
Som lejer af lokalet er du erstatningsansvarlig for alle skader, som sker på bygninger, inventar,
service mv. Du skal også erstatte inventar og service, der evt. forsvinder i lejeperioden.
Erstatningsansvaret gælder for skader som forårsages af dig som lejer, de personer du giver
adgang til lokalet samt udefrakommende personer, der får adgang til lokalet uden dit samtykke.
Som lejer skal du altså betale for alle udgifter til udbedring af evt. skader. Vi opfordrer dig derfor til
at undersøge om du kan tegne en forsikring, der dækker dit ansvar.
Husorden
Brugervejledning og inventarliste forefindes i lokalet.

Århus, den

/

20

_________________________
Udlejers underskrift

________________________________
Lejers underskrift

Udlevering af nøgle
Nøglen er udlevet til lejeren og lejer har nu erstatningsansvarlig for alle skader, som sker på
bygninger, inventar, service mv.

Århus, den

/

20

_________________________
Udlejers underskrift

________________________________
Lejers underskrift

Afregning og tilbage levering af nøgle
Emne
Leje:
Selskabslokalet
Rengøring:
Andet:

Pris. pr. stk.

Pris

Betaling i alt:
Lejer har tilbageleveret nøglen og er ikke længere ansvarlig for lokalet. Lokalet er gennemgået og
en evt. efterbetaling er aftalt.
Århus, den

/

20

_________________________
Udlejers underskrift

HUSORDEN OG
BRUGERVEJLEDNING

________________________________
Lejers underskrift

Selskabslokalet Regenburgsgade 23
AlmenBo Aarhus
Afdeling 1

Udlejning
Kezia Emilie Pedersen står for udlejningen. Hun bor: Vester Ringgade 38, 4.tv. Tlf.: 41 12 36 36.

Husorden
 Du må ikke selv medbringe musikanlæg o.l.
 Strømforsyningen til musikanlæg slukker automatisk kl. 01.00
 Man må ikke spille eller synge i lokalet efter kl. 01.00
 Lokalet skal forlades senest kl. 03.00
 Køkkenet er udstyret med det fornødne service, koge og opvarmningsmuligheder samt
køkkengrej.
 Lokalet skal gøres rent i henhold til de udleverede ordensregler. Hvis lokalet ikke er gjort
ordentligt rent opkræver vi betaling herfor.
Jeg vil selv være til stede under hele arrangementet og er hermed ansvarlig for dets afvikling. Jeg
er endvidere ansvarlig for at ophold uden for lokalet sker i god ro og orden.

