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Lejekontrakt
for
Harley Klubben
Best. Medlem 2
Michael Holtze Rasmussen
Mobil 2218 2662

Lejekontrakt nr.:
Undertegnede, som er ansvarlig for det kommende arrangement, ønsker at leje Harley
klubben i nævnte tidsrum på følgende betingelser:
Lejer:
Lejeperiode:
Depositum: 1.000,00 kr.
Lejen udgør: 2.500,00 kr.
Betingelser:
Lejen skal indbetales til klubben på MobilePay nummer 80180 eller kontant, så snart
lejekontrakten er underskrevet og påført klubbens kalender.
Fortrydelse:
Fortrydelsesfristen er 14 dage før arrangementet. Indbetalt leje vil blive tilbagebetalt.
Øvrige betingelser fremgår af vedhæftede lejevilkår.
Forbrug:
Start

slut

Forbrug

Beløb

EL
OLIE
VAND

GAS: Ved brug af (komfur, bad og grill) aftales individuelt

____________________________________

_________________________________

Michael Holtze Rasmussen
Best. Medlem 2

Lejer
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Lejevilkår for H-D klubben – Kertemindevejen 38 Marslev
1. Generelt
Lejer skal være medlem af H-D klubben og kan kun leje klubben til sig selv eller
nærmeste familie ved runde fødselsdage samt ved konfirmation og bryllup, det er en
betingelse at medlemmet selv deltager i festen. Ved tvivlstilfælde træffer bestyrelsen
afgørelse.
Ved leje er lejer selv ansvarlig for eventuelle myndighedsgodkendelser eller andet som
knytter sig til arrangementet. Udgifter herved er klubben uvedkommende.
Såfremt der ved aflevering af lokaler er sket ødelæggelser, som ikke skyldes sædvanligt
slid m.m. så er lejer erstatningspligtig for de ødelagte genstande. Eventuel erstatning
udregnes af bestyrelsen efter nyanskaffelsesprisen.
Lejer forpligter sig til at sikre, at der ikke sker hærværk på klubben. Lejer bærer
ansvaret for hærværk i lejeperioden.

2. Ordensregler
Live musik samt høj musik er tilladt.
Rygning er tilladt.
Drikkelse kan frit medbringes, men kan også købes til de sædvanlige priser, dette
kræver dog nærmere aftale med Best. Medlem 2.

3. Nøgler
Nøgle til klubben udleveres af Best. Medlem 2 Michael Holtze Rasmussen.

4. Aflevering af det lejede

Køkkenet skal være ryddet og afvasket.
Oliefyret er skruet ned, på 10 grader
Service skal være rengjort og sat på plads.
Hele baren skal være rengjort.
Borde og stole skal være rengjort og opstillet som ved modtagelsen.
Gulve skal fejes og vaskes.
Toiletter skal rengøres.
Håndklæder, viskestykker og klude skal vaskes, tørres og lægges på plads.
Opvaskemaskine er tømt for vand og afbrudt på hovedafbryder.
Nøgle smides i røret i væggen ved den hvide dør.
ALT affald skal køres væk.
Evt. pynt langs vejen og ved asfalt vej fjernes
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5. Forbrug af el, vand og varme
Afregnes iht. Skema på lejekontrakt.

6. Fortrydelse

Se venligst lejekontrakt.

7. Forbehold
Bestyrelsen kan til en hver tid ophæve lejen, hvis punkt 1 ikke overholdes.
Depositum tilbagebetales ikke, hvis punkt 4 ikke overholdes.
Man kan ikke forvente, at klubben er rengjort ved overtagelse.
Klubbens aktiviteter kommer altid forud for andre arrangementer.

8. Særlige forhold:
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