Lejeaftale og faktura for Åhuset
Fakturanr. 2021 - 0001

Lejer
Navn
Adresse

Mail
Mobil

Dato for aftale:
Dato udlejning:
Særlige aftaler:

Leje

I alt kr.

Leje af mødelokale

Leje i alt

Betaling senest 10 dage før arrangementet til kontonr. 5971 1380630
Mobilepay: 690030

-----------------------------------------------Dato / Underskrift lejer

------------------------------------------------------Dato / Underskrift udlejer

Kontaktperson for udlejning: Inge Jørgensen, tlf. 40 43 38 06
Ejer af Åhuset: Kongeådal Sportsforening, CVR. 34 50 65 66

Lejeaftale for Åhuset
Det lejede område er: Mødelokale til 50 max. personer, toiletter, entré, anretterkøkken.
Der er ikke kapacitet til madlavning.
Udenomsarealerne (shelterplads og sportsplads) er offentligt område og indgår ikke i
lejemålet.
Med sin underskrift bekræfter lejer at have læst og forstået følgende ordensregler for Åhuset:
Ordensregler for Åhuset
•

Huset er røgfrit.

•

Cigaretskodder er affald og skal puttes i de opsatte affaldsbøtter

•

Flasker og dåser er affald og skal smides i opsatte affaldscontainere.

•

På udendørsarealer tilhørende Åhuset skal der være ro kl. 22.00.

•

Når gæsterne benytter shelterpladsen, skal ordensreglerne der overholdes.

•

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at lukke et arrangement, hvis lejer ikke udviser en
ansvarlig adfærd overfor Åhusets værdigrundlag. Tag hensyn til Åhusets naboer.

Ansvar:
•

Lejer har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og deres anvendelse i lejeperioden.

•

Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter eller
inventar. Dette gælder både ude og inde.

•

Lejer er ansvarlig for eventuelle myndighedstilladelser, der knytter sig til lejers
arrangement.

Priser for leje af Åhuset pr. 1.1.2021.
Et møde/aftenarrangement (uanset, om det er privat eller forening): 500 kr. incl. rengøring
En hel dag (forening): 800 kr. incl. rengøring
En hel dag (privat): 1.500 kr. incl. rengøring

Lejen betales 10 dage før arrangementet ved overførsel til Åhusets konto: 5971 – 1380630
Mobilepay: 690030

Prisen inkluderer toiletpapir, håndservietter og sæbe, brug af anretterkøkken, service, el,
varme og vand. Rengøring (gulvvask og rengøring af toiletter) er også inkluderet.
Ønskes borddækning dagen før:
Hvis Åhuset ikke er udlejet dagen før, kan man dække bord uden ekstra betaling.
Man kan først få besked, om det er muligt et par dage inden sit eget arrangement.
Hvis man vil være sikker på at kunne dække bord dagen før, må man betale for en hel dag.
Afbestilling: Hvis man afbestiller mindre end 30 dage før arrangementet, skal den fulde leje
betales.
Udlevering af nøgle: Efter aftale.
Aflevering af nøgle: Afleveres tilbage hurtigst muligt efter afholdelse af arrangementet og
senest kl. 10.00 dagen efter, medmindre andet er aftalt.
Erstatningsgebyr ved bortkomst af nøgle: 2.500 kr.
Aflevering af Åhuset:

•

Åhuset skal være ryddet, bordene skal tørres af og placeres, som de stod ved
modtagelsen.
Borde og vindueskarme skal rengøres for stearin og andet.
Gulvene skal fejes eller støvsuges.

•

Køkkenet skal være ryddet og rengjort.
Opvaskemaskinen skal være tømt og service sat på plads. Filter skal rengøres
Komfur og køleskab rengøres.
Al affald skal være afleveret i container.
Al affald udenfor Åhuset fjernes.

•

Lejer erklærer sig indforstået med, at det er udlejer, som ensidigt afgør, om
oprydningen er udført tilfredsstillende.

Medbring egne viskestykker og klude.
Koder til Wifi:

00457769 00139057

Kontaktperson udlejer: Inge Jørgensen, tlf. 40 43 38 06
Åhusets adresse: Kongeådal 20C, 6771 Gredstedbro
God fornøjelse i Åhuset.
Med venlig hilsen
Kongeådal Sportsforening

