
Mail: huset@sdr-harritslev.dk

Navn

Adresse

Mail: Tlf.:
Kl. kl.

Aftalt lejeperiode:
stk. á kr. 1500,00

stk. á kr. 400,00

Kuverter stk. á kr. 6,00

Kuverter kun til kaffebord stk. á kr. 2,00

Andet stk. á kr.   

Rengøring 600,00

Beregnet pris i alt

Samlet pris Der tages forbehold for fremtidige priskorrektioner

Depositum (Lejemålet er reserveret, når kvittering for depositum er modtaget)

Restbeløb til afregning

Senest ved lejeperiodens udløb er det lejerens opgave:
at foretage opvask af alt benyttet service (se brugsanvisning til opvaskemaskinen)           

BEMÆRK: Alt service skylles grundigt inden placering i opvaskemaskinen
Lejer medbringer selv viskestykker og karklude

at rengøre benyttede kaffemaskiner, ovne, frysere og køleskab samt vaske gulvet i køkkenet
at feje gulvet i alle øvrige lokaler 
at foretage oprydning i alle lokaler samt Husets omgivelser
at slukke for varme/ventilation samt alle andre strømforbrugere.

Det er lejers ansvar, at "Huset" og dets omgivelser behandles med omtanke.
Vis hensyn til "Huset"s naboer ved at undgå generende og støjende adfærd.
Musik efter kl. 02.00 og overnatning i og ved "Huset" er ikke tilladt.
Leg med kanel, peber og ris er ikke tilladt.
Inventaret i "Huset" må ikke anvendes udendørs (undtagen klapstolene i garderoben).
Hoppepuden er beregnet for børn og må kun betrædes uden fodtøj.
Lave udendørstemperaturer kan medføre, at hoppepuden ikke kan bruges
Hoppepuden bruges på eget ansvar -  vær særligt opmærksom, hvis den er fugtig!

Dato Lejer

Mobile Pay nr. 81906  inden aflevering af nøglen til Huset 
eller kontant ved aflevering af nøglen

500,00

Kort lejemål (max. 6 timer)

Standard lejemål 24 timer

Fremvisning/udlev. af nøgler: Ring til tlf.. 2337 0574 (kl. 17-18)

Jeg er bekendt med ovenstående

Mobile Pay nr. 81906  eller  Bankkonto 9070 150 02 04474 (oplys navn)

Lejekontrakt vedr. Huset i Sdr. Harritslev, Åstrupvej 574, 9800 Hjørring             www.sdr-harritslev.dk

Anledning til lejemålet:

Til (dato)

Lejer

("Huset" udlejes ikke til ungdomsfester)

Fra (dato)

Andet

Beskadiget eller bortkommet service


