
         

 

                                       Lejekontrakt 

   

                                                 Salten Borgerhus 

                  Frisholmvej 3 a. Salten 8653 Them tlf.: 20 41 86 53 

 

 

    Lejers navn*: _______________________________________________________ 

 

     Adresse*:__________________________________________________________ 

 

     Postnr*: _________________ By*: _____________________________________ 

 

     Mobil tlf*: _______________ E-mail*: __________________________________ 

 

     Formål*: __________________________________________________________ 

 

     * Skal udfyldes!     Bemærk: Huset er rygefrit og må kun benyttes til det angivne       

                                                     formål. 

 

 

 

     Lejeperiode 

 

      Fra den _________________________ til den ___________________________ 

 

  

     Leje perioden løber fra kl.10.00 til den efterfølgende dag ifølge aftale. Nøglen kan 

     hvis muligt i forhold til anden udlejning, udleveres tidligere og/eller senere efter 

     aftale. 

 

     Mellem lejer og Salten Borgerhus er der indgået følgende lejeaftale (Du bedes             

     sætte kryds ud for det du ønsker): 

 

     ____     Hele huset u/kælder pr. døgn incl. Miljøafgift og forbrug   kr.2.500,00 

                  Max 149 personer 

                   

     ____     Overtagelse af huset et døgn før leje dato.                            kr.   500,00 

 

     ____     Rengøring.                                                                             kr.   600,00 

 

     ____    Medlems rabat ( Borgerforeningen )                                      kr.  300,00 



 

 

   

     Lejer kan selv vælge at stå for rengøringen,udlejer vil sammen med lejer foretage 

     en kontrol ved overtagelsen. 

     Tjekliste vedrørende rengøring hænger i huset. 

 

     Bemærk: Inden aflevering af huset skal lejer selv sørge for oprydning, der hænger 

     en tjekliste i huset som skal følges. Hvis lejer selv gør rent er der også en tjekliste 

     for hvad vi forventer af dette. Affald skal lægges i de rigtige containere.                                                                                                                         

 

 

      Aconto og lejebeløb                                                                                              

 

      Aconto beløbet og rest lejebeløb kan betales på følgende måder. 

       

      Til Sydbank: på Reg. Nr 7046  Konto nr. 1122304  eller Mobilpay nr 67708. 

      Husk at angive navn. Tlf. nr. og  lejedato på indbetalingen.       

 

      Aconto beløbet                                                                               kr. 1000,00 

      skal indbetales senest en måned efter at lejemålet er underskrevet. 

 

      Restbeløb senest en måned før lejedato. 

         

      Afbestilling 

 

      Senest 6 uger før lejeperiodens start, Ellers er depositummet tabt. 

 

      Kontraktens indgåelse 

 

      Ved underskrivelse af kontrakten erklærer lejer sig indforstået med de 

      udleverede ordensregler for Salten Borgerhus. 

      Et eksemplar af lejekontrakten returneres underskrevet til nedenstående. 

      Peter Skytte Kastanievej 4 8653 Them. 

 

 

 

       Dato             /                                                     Dato             / 

 

       __________________________                       ___________________________ 

      Underskrift lejer                                                 Salten Borgerhus       

             

 

 

       



 

        

 

         


