Lejekontrakt for Nors Beboerhus,Stationsvej 39

Lejeperiode fra:

/

-

2 0 2

kl.:

Lejeperiode til:

/

-

2 0 2

kl.:

Informationer om lejer:

Navn:

Postnummer

Adresse:

By

Telefon:

Mellem lejer og Nors Beboerhus er indgået følgende aftale:
Leje af:

Gildesal m/ køkken og toiletfaciliteter

kr. 1.800

=

kr.

Ekstrastue

kr. 250

=

kr.

Musikanlæg m/ CD-afspiller
(Kan tilsluttes computer/telefon)
Beregnet leje i alt:

Kr. 300

=

kr.
kr.

Ved udlejning til unge under 18 år/efterskolefester er prisen for leje af gildesalen 2200 kr.
Forældres tilstedeværelse er påkrævet, under hele festen.

Lejebeløbet overføres til Nors Beboerhus.
Regnr. 9090 , Kontonr. 0002652781 (Sparekassen Thy) - HUSK at påføre navn.
- Betaling skal ske senest 14 dage før lejedatoen. Ellers er lejemålet annuleret.
Generelle vilkår:
1) Lejepriserne er inkl. service til 80 personer. Porcelæn som er gået i stykker, sættes i
vindueskarmen i køkkenet og afregnes kontant med kr. 15,- pr. del (beløbet lægges
i kurvert/pose sammen med nøgler).
2) Lejer er personligt ansvarlig for Nors Beboershus' inventar.
3) Lejer er indforstået med at udgifter vedr. ødelagt inventar samt ekstraordinær oprydning og
rengøring kan påføres lejer.
4) Lejer skal selv medbringe toiletpapir, karklude, viskestykker samt håndklæder.
5) Porcelæn vaskes op efter brug og placeres som afmærket i henholdsvis skabe og skuffer.
6) Aflevering af Beboerhuset skal ske i ordentlig stand, affald lægges i containeren inden huset
forlades.

Efter brug af huset, afleveres nøgler i

Udlejer Bodil Krøjgaard
44118786

Beboerhusets postkasse!

Jeg har læst og forstået ovenstående og accepterer vilkårene:
_____________________________________________
Lejers underskrift

/

-

2 0 2

Aftaledato

Kontrakten returneres til Bodil Krøjgaard Diget 7 Nors, 7700 Thisted
Mail: bodilkrojgaard@gmail.com

Husk ved leje af Nors Beboerhus
Et lejemål gælder normalt fra klokken 17 dagen før til klokken 12 dagen efter. Hvis man lejer
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huset om lørdagen, har man altså fra fredag kl. 17 til opstilling og til søndag kl. 12 til oprydning.

Generalle oplysninger:
- Rygning ikke tilladt.
- Der er service til ca. 80 personer.
- Service mv. må ikke fjernes fra huset.
- Lejer er personlig ansvarlig for Nors Beboerhus` inventar.
- Lejer er indforstået med at udgifter vedr. ødelagt inventar samt ekstraordinær
oprydning og rengøring kan påføres lejer.

Medbring selv:
- Viskestykker.
- Karklude.
- Opvaskemiddel.
- Kaffefilter.
- Toiletpapir.
- Håndklæder.
- Skraldeposer.
- Sorte sække.
- Evt. skarpe knive.

Ved aflevering af Beboerhuset skal følgende være i orden:
- Alle gulve skal fejes eller støvsuges. Gulvene skal være så rene at
rengøringsfirmaet kun skal vaske dem over en gang.
- De anvendte borde og stole tørres af og sættes på plads.
- Porcelæn som går i stykker, sættes i vindueskarmen i køkkenet og afregnes
kontant med kr. 15,- pr. del. (beløbet lægges i kuvert/pose sammen med
nøglen i postkassen).
- Porcelæn vaskes op og opvaskemaskinen tømmes efter brug. Porcelænet
placeres, som afmærket i henholdsvis skabe og skuffer.
- Køkkenbordet ryddes og tørres af.
- Plader og riste i ovnen rengøres.
- Køleskab og fryser tørres af.
- Al affald kommes i containeren.
- På Beboerhusets grund inkl. parkeringspladsen. Ryddes der for skrald,
flasker, cigaretskodder mm.
- Nøglen afleveres i Beboerhusets postkasse

Vedrørende spørgsmål eller skader kontakt Bodil Krøjgaard 44118786
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