Frydenlund Fælleshus
Fuglebakkevej 70, 8210 Aarhus V.

LEJEKONTRAKT FOR UDLEJNING AF SELSKABSLOKALET, FRYDENLUND FÆLLESHUS
Lejers navn:
Adresse:
Telefon nummer:
Afdeling:
Evt. bankoplysninger (til brug ved tilbagebetaling
af depositum):
Jeg ønsker at leje fra den:

kl. 08.00

Lørdag til Søndag: Pris 1250,00 kr.
Helligdag: Pris 650,00 kr. (kl. 8-21)
Timer á 70,00 i timen.
Depositum: 1500,00 kr.

til den:

Kl. 13.00

(Kan max. reserveres 1 år frem)

Formålet med udlejningen (festen/aktiviteten):
Bemærk
 Der må maksimalt befinde sig 70 personer på Fuglebakkevej 70 (brandsikkerhed)
 Du skal aflevere lokalerne rengjorte (herunder gulvvask og grundig rengøring af toiletterne).
 Du er som lejer ansvarlig for overholdelse af det i husordenen beskrevne reglement for
Fuglebakkevej 70.
Dit ansvar
Som lejer af lokalet er du erstatningsansvarlig for alle skader, som sker på bygninger, inventar, service mv.
Du er også erstatningsansvarlig for inventar og service, der måtte forsvinde i lejeperioden.
Erstatningsansvaret gælder for skader, som forårsages af dig som lejer, de personer, du giver adgang til
lokalet, samt udefrakommende personer, der får adgang til lokalet uden dit samtykke. Som lejer skal du
altså betale for alle udgifter til udbedring af eventuelle skader.
Ved manglende eller mangelfuld rengøring vil der straks blive rekrutteret rengøringspersonale på lejers
regning.
Alarm
Såfremt alarmen har været aktiveret i forbindelse med lejemålet, og såfremt der på grund af dette har
været vagtpersonale tilkaldt, er det lejer, der hæfter for omkostningen til alarmselskabet.
Hvis alarmen ved et uheld aktiveres ringes straks til Århus Brand og Redningsvæsen på tlf.: 86 12 14 55
Kodeordet er: ”Boligsocial.”
Underskrift
Jeg skriver under på indholdet af denne kontrakt, samt at jeg har modtaget husorden/reglement for
lokalerne, Fuglebakkevej 70, og er indforstået med reglerne og konsekvenserne i disse.

Leje og depositum skal af lejer betales senest én måned før udlejningsdatoen. Sker dette ikke, ophæves
lejekontrakten. Pengene indsættes på Reg: 4645 Kontonummer: 11420141 (med mindre andet er aftalt)
Den:
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