
Lejekontrakt 
Mellem Tebstrup Forsamlingshus og  

 

Dorte Toustrup 
 

Johannes P. Sørensensvej 1 
 

8660 Skanderborg 
 

 

Tlf. nr.:  61715673 email: toustrup@c.dk 

 

Indgås kontrakt om leje af Tebstrup Forsamlingshus 

 

Fra den: 09-05-2018 Kl. 12,00 til den: 11-05-2018 Kl  12,00 

 

Ovennævnte lejer erklærer sig ansvarlig iflg. foreningens reglement (se bagsiden), for eventuelle 

skader, der måtte påføres forsamlingshuset og dets inventar i udlejningsperioden, af de i 

arrangementet deltagende personer. Lejer er indforstået med, at Tebstrup Forsamlingshus i tilfælde 

af ødelæggelser, rekvirerer håndværkere til udbedring af skader for lejers regning. 

Ved ungdomsfester skal kontraktunderskriver være minimum 25 år, og skal sammen med minimum 

2 andre forældre være til stede under hele festen. 

 

Pris for leje kr.: 3100,- inklusive den obligatoriske slutrengøring betales senest ved 

afhentning af nøgle. Ved betaling via netbank skal kvittering forevises ved afhentning. 

Beløbet kan indsættes på konto i Sparekassen Kronjylland  9335 0006766099 eller betales via 

netbank med denne betalingsid:  +71<200905201812003+82048413< 

Afhentning af nøgle sker på Horsensvej 78, og aftale herom kan foretages telefonisk tidligst 2 uger 

før arrangementet på forsamlingshusets telefon 30 82 88 01 eller via email. 

Nøglen afleveres igen samme sted umiddelbart efter lejeperioden. 

 

Nærværende lejekontrakt er alene gyldig påført underskrift af myndig lejer, og af underskrift af 

repræsentant for Tebstrup Forsamlingshus (udlejer). 

 

Kontrakten bedes underskrevet og returneres senest 8 dage efter modtagelsen, vedlagt depositum 

eller kvittering på indbetalt depositum på kr. 500,- til: 

 

Tebstrup Forsamlingshus v/Lars Clausen, Horsensvej 78, Tebstrup, 8660 Skanderborg.  

 

Depositum (fratrukket eventuelle erstatninger) fremsendes lejer senest 14 dage efter 

afleveringsgodkendelse. 

 

Påfør venligst kontonummer til tilbagebetaling af depositum:    

 

I tilfælde af annullering af lejemål tilbagebetales depositum, såfremt annullering er foretaget senest 

1 måned før den reserverede dato. 

 

Tebstrup, den ____18-06-2015____________ 

 

 

 

_____________________________________ ____________________________________ 

Lejer    Udlejer 



Når du lejer forsamlingshuset 
 

Betalingsbetingelser 

Ved reservation betales et depositum på kr. 500,-, inden 8 dage. Lejen betales senest ved 

udlevering af nøgle iflg. lejekontrakten. Ved betaling via netbank skal kvittering forevises. 

Beløbet kan indsættes på konto i Sparekassen Kronjylland  9335 0006766099 eller betales via 

netbank med denne betalingsid:  +71<100905201812004+82048413< 

 

Anvendelse af huset 

I skal selv medbringe: karklude, viskestykker, håndklæder, håndsæbe, toiletpapir, affaldsposer o.l. 

 

Rengøringsmidler findes i et skab i køkkenet og er inkluderet i lejen. 

 

Sker det, at I ved uheld slår noget porcelæn eller andet i stykker, skal det oplyses ved aflevering af 

nøglen, og erstattes ifølge forsamlingshusets prisliste. Hvis der sker skade på andre effekter, der 

tilhører forsamlingshuset, skal det betales efter regning. 

 

Forsikring 

Forsamlingshuset har lovpligtige forsikringer, men vores forsikring dækker ikke for personer, som 

måtte komme til skade under udlejning af huset. Medhjælp i køkkenet og evt. serveringspersonale 

er således ikke dækket af forsamlingshusets forsikring. 

 

Forsamlingshuset hæfter ikke for glemte eller forsvundne sager. Vi henstiller derfor til, at I fjerner 

evt. værdigenstande, når I forlader stedet. 

 

Ordensregler 

Vis hensyn til naboerne og til omgivelser. Undgå høj musik, arrangementet skal foregå indendørs. 

Det er ikke tilladt at affyre fyrværkeri eller lignende, uden myndighedernes skriftlige tilladelse. 

 

Aflevering af huset 
 

Huset skal afleveres i samme stand, som du har modtaget det. 

 

Alle har ikke samme grad af renlighed, vi vil derfor gøre opmærksom på, hvordan huset og dets 

indhold skal rengøres før aflevering af huset. 

Tænk på den næste, der skal bruge huset, dets inventar og service: 

 

Borde og stole rengøres og placeres som ved modtagelsen. 

Gulvet på scenen støvsuges, øvrige rum inkl. store og lille sal fejes. 

Borde, kogeplads, ovn og andet udstyr i køkkenet rengøres grundigt. 

Porcelæn, bestik og øvrigt køkkengrej opvaskes, tørres af, efterses og stilles på sine pladser. 

Alt affald fyldes i udvendig container, organisk i grå og uorganisk i blå container. Flasker skal i 

flaskecontainer, der er placeret uden for køkkenet. 

Udenoms arealer efterses og eventuelt affald fjernes. 

Sluk for lys og varme. 

Alle vinduer og døre lukkes og låses. 

 

Gulvvask og rengøring af toiletter foretages af et eksternt rengøringsfirma, og skal derfor ikke 

foretages af lejer. 

 

Eventuel manglende rengøring eller oprydning efter dit arrangement vil blive påført din regning. 


