Lejeaftale
mellem

25.08.2018

Faster Forsamlingshus
Møllebækvej 26, Faster, 6900 Skjern
www.fasterforsamlingshus.dk - tlf. 51484364, CVR 75301618
som udlejer og
Navn:
Vejnavn/nr.
Postnr. og by
Telefonnr.
mailadresse
som lejer af
forsamlingshusets store sal (op til 150 personer) og/eller lille sal (op til 40 personer) og anretterkøkken til
Sæt
X

Alle priser er incl. moms
og incl. 2 timers efterfølgende normal rengøring
Stor sal – maks. 150 personer:
Til rådighed den
/ 20 fra kl. 10.00 - næste dag kl. 08.00
Til rådighed den /
20 fra kl.
til kl.
(op til 6 timer)
(ikke lørdag/søndag)

Leje af
lokaler

Leje af
service

Gebyr
afbestilling

2.200
1.200

5 kr./person
5 kr./person

1.000
500

Lille sal – maks. 40 personer:
Til rådighed den / 20 fra kl. 10.00 – næste dag kl. 08.00
1.500
5 kr./person
500
(efter aftale)
Til rådighed den / 20 fra kl.
til kl.
(op til 6 timer)
800
5 kr./person
500
(ikke lørdag/søndag)
”til rådighed” = opstilling borde, stole samt borddækning + arrangement + af- og oprydning, opvask, rengøring
TILVALGSMULIGHED TIL HELDAGSLEJE:
Huset kan lejes fra dagen før fra kl. 18.00 for borddækning m.v.
Huset kan lejes til dagen efter indtil kl. 12.00 for oprydning, rengøring
m.v.

500,00
500,00

Dunisoft duge, hvid, stoflignende kvalitet, blød, falder pænt
Dunicel duge, rød, kraftig stoflignende kvalitet, falder tungt/smukt
Dunicel duge, tilsv., andre farver, min. 7 dages forudbestilling

200
200

5 kr./person
8 kr./person
10 kr./person

Der kan henvises til catering eller serveringspersonale.

Vi er glade for at I har valgt vores hus til Jeres fest, MEN vi vil gerne om I vil være gode ved huset, for det er
rigtige mennesker fra sognet som typisk frivilligt reparerer når noget går i stykker.
Derfor har vi følgende generelle regler:

➢ Det i lejekontrakten anførte tidsrum for lejen SKAL overholdes af hensyn til husets øvrige lejere –
overskridelse vil medføre ekstra leje på 750 kr.
➢ Anretterkøkkenet er fast udlejet til Louises Catering og må derfor KUN anvendes som
anretterkøkken, d.v.s. ingen madlavning, men køkkenets udstyr må gerne anvendes bortset fra
det som er mrk. ”Louises Catering”.
➢ Følg brugsanvisninger til varme, el m.m. og rengøring som er ophængt i huset

➢ Døre og vinduer skal holdes lukket fra kl. 23.00 af hensyn til naboerne.

➢ Vær venlig at sortere affaldet således:
• Madaffald lægges i containeren mrk. Forsamlingshusets lejere” ved køkkenets gavl. Container
mrk. ”Louises Catering” må ikke anvendes.
• Papiraffald lægges i kommunal papircontainer på modsat side af gaden (retning kirken)
• Pap må ikke lægges i container, men skal tages med hjem
• Dåser lægges i dåsecontaineren ved køkkenets gavl
• Flasker og glas lægges i kommunal flaskecontainer på modsat side af gaden (retning kirken)
➢ Vasketøjet lægges i vasketøjskurven i køkkenet
➢ Det lejede skal afleveres fejet, ryddet og i orden ved tidspunktet for lejemålets udløb.
➢ Hvis der er spildt spiritus på gulvet, bliver der pålagt et gebyr på 300 kr. til leje af gulvvasker.

➢ Der skal ryddes op omkring huset (flasker og øldåser m.m.)
➢ Ekstra rengøring og/eller manglende oprydning udenfor koster 300 kr. pr. time.
➢ I tilfælde af noget er gået i stykker skal dette oplyses til udlejer ved aflevering af det lejede og erstattes.
Omstående bekræftes
Som udlejer:

som lejer:

Astrup, den
Faster Forsamlingshus

___________________________

, den
der samtidig bekræfter at være myndig

___________________________

Lejekontrakten er udfærdiget i 2 eksemplarer. Det ene eksemplar kan beholdes mens det andet skal returneres i
underskrevet stand til Louises Catering, Møllebækvej 26, Faster, 6900 Skjern senest 8 dage efter modtagelsen,
ellers forbeholder udlejer sig at udleje til anden side.
Mail: louisescatering@hotmail.com kan anvendes til returnering af underskrevet kontrakt.

Specielt ved ungdomsfester.
Ved ungdomsfester SKAL der være mindst 2 forældrepar til stede under HELE festen. De forældre der er til
stede under festen, skal sørge for at festdeltagerne under ophold udendørs IKKE råber og skriger til gene
for naboer m.fl., da vi tidligere har haft en del naboklager i f.m. ungdomsfester.
De forældrepar som er tilstede under festen skal oplyse navn, adresse og telefonnr. nederst på denne
lejekontrakt.
Forældrepar til stede under hele ungdomsfesten:
Navn:

Navn:

Vejnavn/nr.

Vejnavn/nr.

Postnr. og by

Postnr. og by

Telefonnr.

Telefonnr.

Underskrift:

Underskrift:

