
 

 

Lejebetingelser for Gudbjerg forsamlingshus. 

Lejemål: 
*Er lejemål for et døgn, er der adgang til forsamlingshuset kl. 7:00 om morgenen på lejedagen og huset 
afleveres kl. 05:00 næste morgen. 
*Lejemålet omfatter - foruden det eller de pågældende lokaler – borde og stole. 
*Ved leje af køkken kan de tilstedeværende køkkenting benyttes. (Service, glas, pander, skåle, fade 
mm.). Det er ikke tilladt at hjembringe rester i husets service. 
*Det er ikke tilladt at fjerne/hjemtage inventar til fest i hjemmet. 
*Håndklæder og toiletpapir forefindes på toiletterne. Brug af dette er inklusive lejen. 
*Lejemålet er kun gældende for den aftalte dato, og skal være klargjort til aflevering senest den 
følgende dag kl. 05.00. 
*Forsamlingshusets højtalere må ikke anvendes. 
*Udvis hensyn til naboerne af forsamlingshuset. 
*Forsamlingshuset må under ingen omstændigheder benyttes til overnatning.  
 

Rengøring: 
*Forsamlingshuset inkl. toiletter og gårdsplads, skal afleveres i samme stand, som det er modtaget. 
*Benyttet køkkentøj, porcelæn, service og glas skal vaskes op , samt service og glas skal aftørres. 
*Køkkengulv vaskes. Øvrige gulve skal fejes, må ikke vaskes. 
*Borde aftørres; borde og stole sættes på plads, hvor de er hentet. 
*Hvis der ikke er ryddet op og gjort rent i henhold til aftale, kan der påregnes ekstra betaling. 

Ansvar: 
*Forsamlingshuset påtager sig intet ansvar for bortkomne ting. 
*Skader eller ødelæggelser på huset eller dets inventar forårsaget af lejer eller dennes gæster, 
pålægges erstattet af lejer, eller repareret for lejers regning. Ved f.eks. større skader på inventaret 
forbeholder forsamlingshuset sig ret til at kræve mere end det aftalte depositum som erstatning. 
 
Erstatnings priser: 
  
  
  
  
 

  

 

 

Aflevering: 
*Tidspunkt for aflevering af nøgle til forsamlingshuset, aftales ved nøglens udlevering med: 

Udlejer - Tlf. 93 84 58 92 

 
[ Der tages forbehold mod pris ændringer ] 

Glas 15,00 kr. pr. stk. 

Porcelæn 25,00 kr. pr. stk. 

Sukkerskål / flødekande / vandkande 40,00 kr. pr. stk. 

Termokande 100,00 kr. pr. stk. 

Stol 800,00 kr. pr. stk. 

Bord, 180 cm. 1800,00 kr. pr. stk. 

   

Andet inventar erstattes med prisen for nyanskaffelse.   


