Lejeaftale for Sørup Borger og forsamlingshus
Nibevej 67
9530 Støvring
Tlf. 61 73 32 32
Ved afbud senere end 14 dage før lejedato opkræves der et gebyr på 700 kr.

Lejebetingelser for Sørup Borger og forsamlingshus.















Alt brugt service skal skylles af inden det vaskes op, bestik skal køres igennem 2 gange og skal være tørt
inden det sættes i bestikholderen.
Kaffemaskine rengøres efter brug.
Ovnen rengøres efter brug.
Tomme dåser smides i skraldespanden med mærket ”DÅSER”
Tomme flasker SKAL i glascontaineren på p-plads.
Evt. ituslået porcelæn sættes på køkkenbordet til optælling efter udlejning, og afregnes med:
Glas 15,- pr. stk.
Kopper & tallerkner 25,- pr. stk.
Skåle og fade 35,- pr. stk.
Alle gulve fejes, borde og stole rengøres og sættes i depotrummet.
Køkkengulvet vaskes.
Slutrengøring er obligatorisk og udføres af Sørup Borger og forsamlingshus.
Udlejningstidspunktet er fra kl. 09.00 til kl. 07.00 med mindre andet er aftalt med udlejer.
Lyset slukkes når huset forlades.

Det er lejerens pligt at aflevere huset i samme stand som ved i ibrugtagning.
Disse punkter påhviler lejere af huset og skal overholdes. Ved misligholdes af forsamlingshuset og inventar
påregnes ekstra betaling, som betales af lejeren (fratrækkes depositum).
De lejede faciliteter er godkendt som forsamlingslokale til max. 100 siddende pers.
Lejeren er ansvarlig for eventuelle myndighedstilladelser, der knytter sig til leje arrangement.
Ved manglende/dårlig rengøring pålægges lejer em merudgift til rengøring, fortaget af Sørup Borger og
forsamlingshus.

DATO

DATO

____________________________________
Som udlejer
Sørup Borger og forsamlingshus

_____________________________________
Som lejer

Lejeaftale for Sørup Borger og forsamlingshus
Nibevej 67
9530 Støvring
Tlf. 61 73 32 32

Retningslinjer for ungdomsfest i Sørup Borger og forsamlingshus

Sørup Borger og forsamlingshus udlejes til ungdomsfester under følgende
forudsætninger:








Ungdomsfest = unge under 25 år.
Der kræves synlig deltagelse af minimum 4 voksne under hele festen.
De voksne skal være synlig både indenfor og udenfor. De voksne skal tage ansvar, specielt i forhold til
festdeltagernes sikkerhed, herunder begrænse ophold og færdsel ved/på Nibevej, men også i forhold til
lyd og støjniveau både indenfor og udenfor af hensyn til naboer.
Af hensyn til naboer skal det slukkes for musikken kl. 02.00 i weekender og kl. 24.00 på hverdage.
Der opkræves en depositum på 2.800 kr. som skal dække evt. skader på forsamlingshuset. Det
tilbagebetales 3-4 uger efter såfremt der ikke er skader eller ekstra rengøring der skal dækkes.
Det samlede deltager antal må er max. 100 pers.
Der udlejes som hovedregel ikke til ungdomsskoler, efterskoler og lign. Undtagelser kan forekomme i
forbindelse med lokal tilknytning.

Lejeaftale for Sørup Borger og forsamlingshus
Nibevej 67
9530 Støvring
Tlf. 61 73 32 32

Lejers navn
Adresse
Tlf. nr
E-mail
Lejedato
Kontonr. til retur af depositum
Beskrivelse
Leje af forsamlingshus 1. dag
Ekstra dag i forbindelse af leje en
lørdag
Leje af AV- udstyr ved møder
Leje af AV- udstyr ved fester
Begravelse
Møder
Rengøring (Obligatorisk)
Rengøring ved ungdomsfester
Depositium
Depositium ved ungdomsfester
Leje af runde duge (hvide) pr. stk.

Pris i
KR
1500

Stk.

Total

700
300
800
650
650
650
800
2000
2800
100

Depositum indbetales ved reservation

Samlet beløb

Det samlede beløb indbetales på konto 9805-0002951541 eller
mobile Pay 61 73 32 32 senest 15 bankdage før lejedato. Det er vigtigt at navn på lejer
påføres ved både bankoverførsel og på mobile Pay.
Kvittering på overførsel skal fremvises ved udlevering af nøglen
Jette Christensen, Nibevej 72

