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E-MAIL: lemforsamlingshus@gmail.com 
 

 

 

Lejekontrakt for leje af Lem forsamlingshus 

Udfyldes i 2 eksemplarer en til lejer og en til udlejer 

Navn:_____________________________________________ 

Adresse:____________________________________________ 

Tlf:_________________________________________________ 

Dato og varighed for lejemålet den ________kl____________til den_____________kl _____________ 

Inkluderet i udlejningen er forberedelse og oprydning 

Såfremt lejer vil være sikker på at kunne benytte forsamlingshuset til forberedelse dagen før og oprydning 

efter lejemålet kan dette sikres mod ekstrabetaling på 500 kr. pr dag. Sæt kryds hvis du ønsker længere tid 

til forberedelse og oprydning: _____ 

Reservationerne kan højst vare til næste morgen klokken 12. Derefter starter nyt lejemål.  

Reservationens formål: 

Ca. antal deltagere____________________________________ ( der må max være 80 deltagere) 

DER UDLEJES IKKE TIL UNGDOMSFESTER 

Depositum på 1000 kr. betales som bekræftelse af lejemålet.   

Lejebeløbet på 1900 kr. betales senest 2 måneder før lejemålet.  

Pengene kan overføres til regnr: 9070  kontonr: 2071956264 eller mobilepay myshop nr. 677476. Man skal 

anføre lejedatoen i teksten på overførelsen.  

Ved afbestilling senere end 2 måneder før lejemålet, kan tilbagebetalingen af lejebeløbet kun påregnes, 

såfremt der sker udlejning til anden lejer.  

Tidspunkt for overtagelse og aflevering af lokalerne aftales med tilsynsførende inden lejemålet påbegyndes.  

VÆR OPMÆRKSOM PÅ 

Eventuelle skader og ødelagt service skal meddeles den tilsynsførende, samt betales særskilt. 

Beløbet fratrækkes depositum. 

Er alt i orden, betales depositum tilbage i løbet af en uges tid. 

Alle lokaler skal afleveres opryddet, se oversigterne i huset for hvordan bord og stole skal stå i salen og 

skænkestuen. Gulvene skal være fejet, og der skal være ryddet op udenfor huset for affald. 

Alt affald skal i containerne udenfor. Dåser uden pant kan samles i sække og stilles i beholderen til tomme 

flasker. Husk at låse dørene og haspe alle vinduerne. 
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Politivedtægterne siger ” Politiet kan forbyde benyttelse af højtalere, grammofoner, musikinstrumenter 

eller lignende i fri luft eller for åbne vindue og døre, når benyttelsen må antages at være til væsentlig 

ulempe for de omkringboende eller forbipasserende”. Lem forsamlingshus opfordrer til at musikken 

dæmpes senest klokken 24:00.  

Når vinduerne og dørene åbnes for udluftning, skal musikken dæmpes.  

Såfremt de generelle betingelser for lejemålet overtrædes, vil depositum ikke blive tilbagebetalt.  

 

Som lejer 

Jeg bekræfter, at jeg er ansvarlig for skader, som måtte opstå under lejemålet.  

 

Dato _____________________________ 

Underskrift_____________________________ 

 

Udfyldes af udlejer 

Lejeaftaletale indgået den___________________i tidsrummet____________________ 

Depositum og leje er betalt den___________________og den________________________ 

Nøgle er udleveret den_______________________og afleveret den __________________________ 

 

Hvis der er behov for hjælp, kan udlejer kontaktes på tlf. 51861260 

 

 

 

 

 

 


