
Kontrakt for udlejning af fælleshus afd. 32 

 

Udfyld med blokbogstaver:     Priser gældende for 2019-  

        

Navn  _______________________________________   Man-torsdag pr. dag       100 kr.                   

Adresse  _______________________________________  Andre afd. pr. dag           150 kr.  

Postnr.  _______By______________________________  Weekend pr. dag             300 kr. 

Telefon  _______________E-mail___________________  Andre afd. pr. dag           450 kr.  

 

Bemærk:  

• Fælleshus lejes fra kl. 10 til næste dag kl. 9.  

• Fælleshuset er beregnet til max 49 personer.  

• Du kan aflyse reservationen indtil 1 måned før uden omkostninger. Herefter koster det fuld leje, hvis ikke genudlejning 

samme dato, kan finde sted.  

• Udlejning må kun ske til beboere i AlmenBo afdelinger i Skødstrup/Løgten. Det er et krav, at du som lejer deltager i hele 

festen.  

• Reservation kan fortages op til 3 år frem i tiden. Engskovbakken´s beboer har førsteret i den 1 md. Efter kirken har 

meldt ud med datoer. 

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 leje perioden. Erstatningsansvaret gælder for skader som forårsages af dig som lejer, 

såvel som de personer du giver adgang til lokalerne, samt udefrakommende personer, der får adgang til lokalet uden dit 

samtykke.  

Lejeaftale: 

Jeg er indforstået med at følge reglerne og anvisninger der er opsat i og for fælleshuset afd. 32. Jeg accepterer også, at evt. 

udgifter opkræves/trækkes over min husleje. Hvis der ikke er rengjort, bliver der sat rengøring på med det samme og jeg betaler 

denne udgift.  

Indbetalt på konto: Registrerings nr. 5381 konto nr. 0000352461 Arbejdernes Lands Bank.  

Husk at påføre dit navn og at det er for leje af lokaler i afd. 32  

 

Dato  Emne  Pris pr. døgn  Pris  

Leje            /    -      /       -20  Fælleshus      

Bemærkninger        

                                                                              Betaling i alt:   

 

Skødstrup den              /         20   

 

____________________________________      ____________________________________   

Udlejers underskrift    Lejers underskrift    

      

 


