
U D L E J N I N G S K O N T R A K T
For leje af selskabslokale, Store Hus

Navn:

Adresse: Sadelmagerporten Tlf.:

Lejemålsnummer: 35-3- E-mail:

Lejer har vist legimitation samt fået udleveret udlejningsbestemmelser og inventarliste

Lejer

Lejeperiode fra den __________  til den _________

Lejer har betalt med kort/mobilepay for leje af selskabslokale:

KORT – Betalt 800.- d.___________

MOBILEPAY – Betalt 800.- d.____________

Lejer har betalt 1500 kr. i depositum den ____________ med mobilepay        kort 

Lejers kontonummer: reg. nr. _______ kontonr. ___________________

Vilkår
• Udlejningen kan KUN ske til beboere i Store Hus.
• Der må være op til 50 personer i lokalet, men der er kun service til 40 personer.
• Lejeaftalen er gældende, når lejen er betalt og lejekontrakten underskrevet af begge parter.
• Aflysning skal ske senest en måned før den aftalte udlejningsdato, ellers mistes den indbetalte leje.
• Kun selskabslokalets musikanlæg må benyttes.
• Afdelingens husorden gælder også i selskabslokalet.
• Depositum vil tidligst 2 uger efter udlejningsdatoen blive overført til din konto/mobilepay af hensyn til 

eventuelle efterregninger.
• Lejer erklærer sig indforstået med at overholde samtlige udlejningsbestemmelser, og efterlader 

selskabslokalet med intakte bygningsdele, intakt inventar og service samt efterlader det, 
nøjagtigt som det blev overtaget samt rydeligt og rengjort.

• Ønsker du at bruge projektoren, skal du spørge til fjernbetjeningen på Ejendomskontoret.
• Ønsker du at henstille borde/stole under festen, hænger brikken til rum nr. 7 i køkkenet, bag køkkenskabet.

(Rummet er overfor selskabslokalets bagindgang ved toiletterne) 
Som lejer er du ansvarlig for nøglebrikken i lejeperioden. 
Bortkommer nøglebrikken, opkræves lejer kr. 700 . 

Der trækkes i depositum hvis:

• Der er sket hærværk eller skader på husets inventar.
• Service, bestik, fade, skåle m.m. mangler eller er gået i stykker eller forkert sortering f.eks. af bestik.
• Selskabslokalet IKKE afleveres i samme stand som overtaget.
• Der henkastes flasker eller affald udenfor eller inde i selskabslokalet.
• Selskabslokalet IKKE er ordentligt rengjort.

Lejer er hermed gjort bekendt med udlejningsbetingelserne for selskabslokalet, og har fået udleveret og gennemlæst disse.

Dato: ____________

____________________ ____________________
Underskrift lejer Underskrift udlejer 

Depositum: I alt at tilbagebetale: kr. ____________


