
LEJE AF SELSKABSLOKALE 

Betaling vil ske over huslejen 

Udlejer 
Navn:                                                   Mobil:                   står for udlejning af 
selskabslokale.  

Bemærk 
▪ Lokalet er beregnet til max 30 personer (brandsikkerhed) 
▪ Lokalet, køkkenet og toilettet skal afleveres rengjort, dvs. borde skal være ryddet og alle 

stole skal være stablet. Al affald skal være fjernet, opvaskemaskinen skal være tømt for vand 
og snavs. 

▪ Evt. efterfølgende rengøring vil blive trukket over huslejen. 
▪ 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. 
Musik spilles for lukkede døre og vinduer i moderat lydniveau. Du må ikke selv medbringe 
musikanlæg eller lignende til brug i lokalet. 
Der må ikke spilles eller synges i lokalet efter kl.23.30 og lokalet skal forlades senest kl.24.00 
Der må ikke ryges i lokalet eller i kældergangen. 
Der skal tages hensyn til øvrige beboere, når der ryges udenfor. 
Døre og vinduer skal være lukket og man må ikke opholde sig støjende udenfor, hvis man skal 
være ude, skal græsarealet bag blokken bruges. 

Overtrædelse af ovennævnte husorden medfører udelukkelse af fremtidig leje af selskabslokale 

Udfyld med blokbogstaver Neptunvej 70  
8260 Viby J 
Afd. 11

NAVN  
Pris:

ADRESSE  

Mobil:

Jeg ønsker at leje selskabslokalet fra til
DATO DATO



Jeg vil selv være til stede under hele arrangementet og er hermed ansvarlig for dets afvikling. Jeg 
er desuden ansvarlig for, at ophold udenfor lokalet foregår i god ro og orden. 

Nøglen er udleveret til lejeren og lejer er nu erstatningsansvarlig for alle skader, som sker på 
bygninger, inventar, service mv. ( i forbindelse med afholdelse af arrangement) 

Viby, den      /      20 

_________________________  ________________________________ 
Udlejers underskrift                   Lejers underskrift 

Afregning og tilbagelevering af nøgle  

Lejer har tilbageleveret nøglen og er ikke længere ansvarlig for lokalet. Lokalet er gennemgået og 
en evt. efterbetaling er aftalt.  

   
Viby, den      /      20 

_________________________  ________________________________ 
Udlejers underskrift   Lejers underskrift 

                                 

 Emne Pris. pr. stk.     Pris

Leje: Selskabslokalet                                 

Rengøring:

Andet:

Betaling i alt:


