
 
Leje af gæsteværelse 
  
UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER: 
  
_____________________________________ 
Navn 
  
_____________________________________ 
Adresse 
  
_____________________________________ 
Postnr. By 
  
_____________________________________ 
Telefon 
  
Jeg ønsker at leje gæsteværelset fra: 
 _____________ kl. 12.30 til ___________ kl. 11.30 Dato Dato 
  
Betaling: 
Du skal indsætte 50 kr. for leje på bankkonto 9033 0001014323 og depositum på 500 kr kontant 
ved udlevering af nøgle. 
  
  
HUSORDEN OG BRUGERVEJLEDNING AF Gæsteværelse i afd. 36 
  
Vi har i Afd. 36 fået etableret et lille gæsteværelse. Det er vores håb og ønske, at værelset vil blive 
brugt flittigt, og at alle beboere støtter op om, at passe godt på det. Det er os, der har ansvaret for 
at gæsteværelset altid er fint og klar til brug. Det er hensigten at værelset kun bruges af kendte 
gæster for kortere perioder.  
  
Gæsteværelset kan lejes af afdelingens beboere for 50 kr. pr. nat. 
Der kræves et depositum på 500 kr.  
Beboerne er ansvarlige for, at værelset afleveres i god stand efter brug. 
Beboeren der lejer gæsteværelset skal være hjemme i den periode værelset lejes. 
Senest dagen efter afleveringen kontrolleres værelset.  
Eventuelle mangler og fejl bliver afregnet gennem depositum.  
  
I gæsteværelset står er der en lille dobbeltseng med plads til to voksne. Man medbringer selv 
dyner, puder, sengelinned og håndklæder.  
  
REGLER VED LEJE AF GÆSTEVÆRELSE:  
Rygning er ikke tilladt i gæsteværelset. Der henvises til områderne udenfor gæsteværelset, hvor der 
er opsat askebægere.  
Dyr er ikke tilladt i gæsteværelset.  
Skader på gæsteværelsets inventar er på lejers regning.  
Der skal foretages grundig rengøring efter brug. Vi anbefaler også, at lejer tjekker rengøring inden 
brug, da toilettet bruges af ejendomsfunktionærerne. 
Gæster skal generelt tage hensyn til afdelingens beboere. Hvis man er i tvivl om regler, henvises der 
til afdelingens ordensreglement.  
  
Jeg accepterer med min underskrift, at jeg er indforstået med reglerne for leje af gæsteværelset, og 
at jeg er ansvarlig for at det afleveres i god stand. 
  
Aarhus d.    /     20 
  
___________________________          ______________________________ 
Udlejers underskrift   Lejers underskrift  



 
 


