Hornslet Gæstgivergård - Forsamlingshus

Side 1/3

Banevej 3, 8543 Hornslet, CVR 25101243
Lejer
Navn:
Adresse:
Telefon:
E-mail:
Fødselsdato/år:
Lejer nedenstående lokale med tilhørende køkken, toiletter og gangarealer på Gæstgivergården.
Lejeperiode:
Dato: ____________ kl. 09:00

til

Dato ____________ kl. 06:00

Arrangement: _______________
Sæt kryds
Lille sal 0-120 personer
Store sal 0-240 personer
Store sal og lille sal
Ungdomsfest u/25 år
Andet pr. påbegyndt time
(Begravelse, møde, bus mm)

____
____
____
____
____

1. dag
kr. 2800,- 4000,- 6000,- 5000,400,-

Ovenstående priser er inkl. forbrug (gas, el, vand, varme)
Lejer medbringer selv: opvaskemiddel, universalrengøring, opvaskebørste, stålsvampe,
køkkenrulle, håndsæbe, toiletpapir, håndklæder, viskestykker og karklude
Følgende kan lejes særskilt:
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Duge 175 kr. 25,-/stk.
Duge 225 kr. 30,-/stk.
Servietter kr. 5,-/stk.
Lysestager kr. 15,-/stk. (”sølv” enkelt)
Projektor
kr. 150,Lærred
kr. 50,Runde borde (8 personer) kr. 50,- pr. stk.
Ovale borde (8 personer) kr. 25,- pr. stk.
Køb af pakke med: opvaskemiddel, universalrengøring, opvaskebørste,
2 stålsvampe, 3 karklude, 2 rl. køkkenrulle, 2 x håndsæbe, 8 rl. toiletpapir kr. 100,-

Kontrakten er gældende
Når den er modtaget i underskreven stand fra lejer og der er indbetalt 50 % af lokalelejen.
Lokaleleje
Rate 1: Lokaleleje 50 % kr. ______ indbetales sammen med leje af lokalet
Rate 2: Lokaleleje 50 % kr. ______ skal være indbetalt senest 2 måneder før lejedato
Er der 2 måneder eller derunder til arrangementet betales den fulde leje med det samme.
Betaling: Sparekassen Djursland konto nr.: 9388 – 0000 820 520
(Husk: navn, lejedato + Rate 1 eller Rate 2)
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Vilkår for leje og brug
 Lokalerne må kun anvendes til familie og foreningsfester
 Fester med offentlig adgang og anvendelser udover ovennævnte skal godkendes af udlejer
 Ved afholdelse af arrangementer med offentlig adgang, er det lejers ansvar at indhente eventuel
”lejlighedsbevilling” og foretage anmeldelse til KODA.
 Lejer er oplyst om, at der maksimalt må være: Store Sal: 250 personer Lille sal: 120 personer
 Der må IKKE spilles musik efter kl. 02:00
 Efter 23:00 SKAL døre og vinduer holdes lukket af hensyn til naboerne
 Lejer er bekendt med brand- og evakueringsinstruks sidder ved indgangsdør til festlokalet
 Lejer er ansvarlig over for myndighederne med hensyn til sammenkomstens art, der må ikke
holdes arrangementer der er i strid med dansk lovgivning
 Det er ikke tilladt at anvende søm, skruer, tegnestifter eller lignende i vægge, på gulve, borde og
stole
 Lejer er økonomisk ansvarlig for skader på de lejede faciliteter og inventar inde som ude, der er
forvoldt ved lejes brug eller af dennes gæster
 Gæstgivergården er ikke erstatningspligtigt overfor bortkomne effekter
 Gæsterne bedes venligst opholde sig på Gæstgivergårdens grund, der vises hensyn til naboer
mht. støj og parkering.
 Der må ikke ryges i huset
 Man må ikke stå på stole og borde
 Reparation af eventuelle skader må kun foretages på foranledning af udlejer
 Lejer står inde for at lejemålet afleveres i samme stand som det modtages (minus slutrengøring)

Lejer er bekendt med vilkår og regler for Hornslet Gæstgivergård (se side 2 og 3)

Dato og underskrift lejer _____________________________________________
Dato og underskrift udlejer ___________________________________________
*Kontrakt til underskrift er fremsende _______ til ________ dato __________
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Vilkår for leje og brug
Inden Gæstgivergården forlades:
Ryd op udenfor, luk alle vinduer, luk for varmen, sluk lyset og lås alle døre
Der må IKKE overnattes i Gæstgivergårdens lokaler
Inden aflevering af det lejede skal følgende være udført af lejer:
 Alt bestik skal tørres af med rene viskestykker og sættes rigtigt på plads
 Aftørre stole grundigt og stakke dem (8 stk.) ved bagvæggen
 Aftørre borde grundigt og stil dem bagers i lokalet v/stole
 Borde og stole skal være rengjort så de ikke ”klistre”
 Rengøre alle køkkenborde, rulleborde, komfur, ovn, kaffemaskiner, køleskabe, fryser,
opvaskemaskine og vaske
 Feje alle gulvene
 Tømme toiletspande og papir på toiletterne
 Fjerne flasker, affald, cigaretskodder uden for huset
 Medtag alt affald
 Medtag alle flasker, øl- & sodavandsdåser, plastflasker mm.
 Service må ikke fjernes fra Gæstgivergården, medbring emballage til evt. overskydende mad
Evt. ekstra afregning ved aflevering af nøgle:
 Ødelagte borde erstattes med kr. 1.000,- pr. stk.
 Ødelagte stole erstattes med kr. 750,- pr. stk.
 Ikke medtaget affald afregnes med kr. 300, Ikke ordentligt rengjort service afregnes med kr. 500, Rengøring over 3 timer afregnes med kr. 300,- pr. time
 Ituslået, manglende porcelæn og glas afregnes efter prisliste
 Øvrigt inventar efter prisliste
 Bortkommet nøgle til det lejede efter regning, for udskiftning af låse mv.
 Indtil 5 hverdage efter arrangementet, har udlejer ret til at fremsende ekstra regning på
ovenstående. Ved håndværkerregninger mm. kan denne tidsfrist dog overskrides.
Særligt for ungdomsfester:
 Lokalerne skal lejes af forældre
 Der skal inden arrangementet afleveres en gæsteliste til udlejer, der må ikke lukkes andre
ind end de personer der står på listen
 Der skal inden arrangementet afleveres en liste over deltagende forældre samt deres
telefonnumre
 Der skal være forældre tilstede under hele festen, minimum 1 voksen pr. 20 gæster
 Der skal anvendes 1 professionel dørmand, navn og telefonnr. afleveres til udlejer senest
7 dage inden arrangementet
 Det er kun det indhegnede udenoms areal der må benyttes under festen.
 Udlejer forbeholder sig ret til at tilse huset under festen
 Overholdes vilkårene ikke for leje og brug af Gæstgivergårdens lokaler mv, kan udlejer lukke
festen uden varsel.
Ryd op efter dig og dine gæster, så vi fortsat kan holde mange fester……
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