Kontrakt og husorden ifm. ungdomsfester for Råsted Forsamlingshus
www.raasted-forsamlingshus.dk
Cvr. 29 71 64 12

Faktura nr.
Tak fordi du valgte Råsted Forsamlingshus som rammen om din fest. Fra husets side vil vi bestræbe os på at gøre alt så let som muligt
for dig.
Pris.
Prisen for leje af huset er kr. 2.500,00 pr. døgn, at regne fra første dag kl. 09.00 til næste dag kl. 07.00, såfremt andet ikke er aftalt.
Ekstra dag(e) kan lejes til kr. 700,00. Ved kontraktens underskrift afregnes lejen kr. 2.500,00 + evt. ekstra dag(e).
Der kan lejes duge til alle borde, kr. 15,00 pr. stk.
Der kan bestilles flagallé: lille flagallé står omkring huset, kr. 400,00, stor flagallé er flag gennem hele byen, kr. 700,00.
Ved modtagelse af nøglen lægges et depositum på kr. 5.000,00. Depositum kan tilbageholdes op til 6 dage efter aflevering af nøgle.
Ved aflevering skal bestyrelsen have op til en ½ time til at gennemgå huset og porcelæn.
Gyldighed og omfang.
Lejemålet er kun gyldigt ved personlig underskrift af person over 25 år ved lejemålets indgåelse. Der skal ved brug af huset være
mindst 2 uddannet vagter til stede, der til enhver tid har det fulde ansvar for husets anvendelse. Til ungdomsfester må der være
maks. 130 personer. Døre og vinduer skal holdes lukket efter kl. 23.00. Ved opsigelse af lejemålet 3 mdr. før lejedatoen refunderes
det fulde beløb. Ved opsigelse under 3 mdr. før lejedato refunderes det fulde beløb såfremt det lykkes at genudleje på lejedatoen.
Lejebeløbet er inklusiv el, varme, borde, stole, fuldt moderne køkken inkl. gas, varmt vand, i øvrigt alt tilbehør, porcelæn og bestik til
ca. 100 personer. Der stilles ligeledes viskestykker, håndklæder og toiletartikler til rådighed.
Lejers oprydning og rengøring.
Huset SKAL afleveres i ryddet stand som ved modtagelsen, jfr. udleveret skrivelse ved modtagelse af nøgle.
Lejers øvrige ansvar.
Det er lejers fulde ansvar at såvel hus, som inventar og alle udendørs faciliteter afleveres i samme stand som ved modtagelsen.
Fejl og mangler som ikke er påtalt ved modtagelsen, vil blive udbedret for lejers regning, hvilket også gælder manglende oprydning.
Der må under ingen omstændigheder ændres ved elektriske installationerne, ligesom der ikke må fastgøres ting på vægge med tape,
søm eller lignende.
Vi gør opmærksom på, at værdier af enhver art som opbevares i huset, sker for lejers egen regning, da vi ikke kan forsikre herfor.
Lejeberegning, -periode og ansvarlig underskrift.
Denne husorden bør grundigt gennemlæses, idet lejer forpligtes med sin underskrift i henhold hertil.
Leje for ________dag den_______/_____20________
Leje for ________dag den_______/_____20________

kr.
kr.

Betalt i alt

2.500,00
_______
_______

Kontant, via bank på reg. 9302 konto nr. 2072469049 eller Mobile Pay: 5186 3770
Lejemålet er indgået den ______ /______20_
Lejer:_____________________

____

______ Adresse: _____________

__________________________________
Underskrift lejer

__________ Tlf:_______________
Tlf:_______________

__________________________________
Underskrift for forsamlingshuset
NB. Skulle der i forbindelse med lejemålet opstå uforudsete problemer, kan bestyrelsen kontaktes på følgende telefon nr.:
51863770

