Lejekontrakt til
Brohuset
For ikke at spildes nogen tid – Man skal være over 21 år for at leje lokalet. Lejer skal
være tilstede under arrangementet. Lokalet må IKKE udlejes til ungdomsfester, man
må dog gerne holde en 18 års familiefest, denne må dog ikke udvikle sig til en
ungdomsfest.

Udlejer
Aalsgaarde Broloug – Ndr. Strandvej 148A – 3140 Aalsgaarde
Kontaktperson Morten Poulsen – Tlf. 20 41 00 98 – Mail lejebrohuset@gmail.com

Lejer
Navn:______________________________________________________________
Adresse:____________________________________________________________
Postnr. & By_________________________________________________________
Tlf:________________________________________________________________
Mail:_______________________________________________________________
Ønske om medlemskab Dkr. 200,- årligt

Ja______

Nej______

Lejeperiode
Fra den __________________________til den______________________________

Nøgle udleveres efter aftale før lejemålets start og afleveres igen dagen efter endt
rengøring, eller efter nærmere aftale
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Økonomi
Leje for medlemmer Dkr 2.200,00 - Leje ikke-medlemmer Dkr. 2.700,00
Depositum: 2.000,-

Leje samt depositum skal være indbetalt inden for 1 uge efter bestilling, før at
lejemålet er booket.

Beløbet indsættes på Reg.nr. 5050 Konto 1415421 med oplysning om navn samt
dato for lejemålet

Afbud medfører tab af indbetalt leje, medmindre brohuset kan genudlejes.

OBS! Man skal have været medlem 2 år, før man kan få nedsat leje

Lejers ansvar
•

Det er lejers fulde ansvar at det lejede afleveres i samme stand som
modtaget

•

Parkering på området er ikke tilladt, dog er af og pålæsning tilladt

•

Forvoldte skader på bygningen, inventar, service eller andet tilhørende
brohuset, erstattes ligeledes til dagspriser

•

Misligholdelse af kontrakten medfører udelukkelse for fremtidig leje, i anden
henseende.

•

Rengøring påhviler lejer og udføres jf. punktet afleverings tjekliste,
mangelfuld rengøring udbedres af Brolauget for lejers regning
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Medbring selv
•

Viskestykker/karklude

•

Små skraldeposer, stanniol, frysepose m.v.

•

Affaldssække.

•

Opvaskemiddel, vinduespuds, toiletrens

•

Håndklæder

•

WC-papir

•

Musikanlæg, hvis dette skal bruges

Afleverings tjekliste
•

Al service vaskes og aftørres inden det sættes på plads på de anviste steder

•

Vaskemaskine tømmes for vand og filter renses, se brugsanvisning på
køkkenlåge ovenover

•

Køkken rengøres – Husk ovn og køleskab

•

Borde og stole sættes på plads efter aftørring

•

Toiletter rengøres

•

Gulve støvsuges og vaskes

•

Skrald bæres op i container, som findes på bagsiden af bygningen

Der forefindes støvsuger – gulvspand – samt sæbe til gulvet i rengøringsskabet

Udlejer:

Lejer:

Aalsgaarde Brolaug
Morten Poulsen

_______________________________
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