Aftale om leje af Klubbens lokaler til fest

DATO:
Lejers/medlems:
Navn
Adresse
Telefon
mail
Hvad skal lokalerne bruges til
Antal deltagere (max. 50)
Pris

Kr. 2500,00 incl. rengøring (men excl. oprydning)
Herudover betales et depositum på kr. 2.000,00 (som tilbagebetales efter
evt. fradrag for betaling af ødelagte effekter).

Eventuelle særlige aftaler
(kun påførte aftaler er gældende)
Kun medlemmer af Slagslunde Klubben kan leje lokalerne.
Lejemålet omfatter alle Klubbens lokaler m/inventar – dog er der ikke adgang bag forhænget i det bageste lokale.
Samtidig med modtagelse af kontrakten overføres depositum kr. 2.000,00 til Klubbens konto i Nordea, reg.nr. 1345
kontonr. 8979173203. Lokalerne er først reserveret, når betaling er modtaget.
Ved weekendudlejning: Lejemålet påbegyndes og nøgler udleveres lørdag morgen eller evt. fredag aften (tidspunkt
efter aftale). Samtidig med nøgleudlevering betales lejebeløbet kr. 2.500,00 kontant. Lejemålet ophører og nøgler
afleveres senest søndag kl. 12.00 (eksakt tidspunkt aftales). Depositum afregnes, så vidt det er muligt, samtidig med
aflevering af lokaler/nøgler.
Ved afbestilling af lokalerne senere end 1 mdr. før brugsdato fradrages kr. 500,00 i administration forinden returnering
af depositum.
Der er service til ca. 40 personer.
Husk at medbringe viskestykker, køkkenpapirvarer, m.m.
Der må aldrig være overnattende gæster i lokalerne. Det er ikke tilladt at affyre fyrværkeri.
Lokalerne er røgfri. Møbler må ikke flyttes udenfor. Der må ikke ændres på cafélampernes placering.

Efter brug/før aflevering:
Møblerne skal stilles tilbage på plads i lokalerne (som de stod ved lejemålets begyndelse).
Alt service skal være vasket op (I behøver ikke vente på at tømme den sidste maskine)
Køleskab og fryser skal være tømt for lejers madvarer (husk at medbringe beholdere til hjemtagning)
Komfurer og ovne skal være tørret af og ovnplader/bradepander rengjorte.
Tomme vinflasker og øvrigt affald skal være fjernet
Der skal være ryddet op i lokalerne

Underskrifter:
Dato

Dato

____________________________
Underskrift lejer

_________________________
Underskrift Slagslunde Klubben

Lejer er ansvarlig overfor Slagslunde Klubben og hæfter for eventuelle beskadigelser på bygning og inventar i
lejeperioden.
Juli 2014

