Lejeaftale for festlokalet på Grønnessegaard
Mellem som udlejer Grønnessegaard og lejer

Lejers navn

Lejers adresse
Tlf.:
Lejers telefonnummer og e-mailadresse
I perioden fra

til

Lejeaftalen underskrives af den person, som er ansvarlig for det arrangement, der skal
afholdes, og som er ansvarlig overfor udlejeren.
Den ansvarlige forpligter sig til at være til stede under hele arrangementet og ved
aflevering af det lejede.
Lejen for det lejede er inkl. moms kr.
Festlokale weekend
El-afgift
Varmeafgift
Rengøring
Hvide stofduge pr. stk.
Hvide stofservietter pr. stk.
Fakler
Dobbeltværelse elevbygning pr. stk.
Dobbeltværelse hovedbygning pr. stk.

18.000 kr.
1.000 kr.
500 – 2.000 kr.
1.500 kr.
90 kr.
9 kr.
800 kr.
6 * 500 kr.
5 * 800 kr.

Samlet pris:
Depositum (5.000 kr.) skal indbetales senest 7 dage efter
reservationen/lejeaftalens underskrift. Depositum refunderes ikke ved
afbestilling.
Lejen for festlokale mv. skal indbetales senest 1 måned inden lejedato
Depositum og leje indbetales på konto (Danske Bank): 3573-3573366301. - Husk at
angive lejedato i forbindelse med indbetaling. Ved manglende indbetalinger bortfalder
kontrakten/reservationen

Lejen inkluderer:
• Runde borde til 8 personer (1,5 m i diameter) samt stole
• Hvidt service, bestik og glas
• Lysestager
• Musikanlæg
Bestemmelser
• Lejeaftalen omfatter festlokalet med inventar, køkken, toiletter og garderobe.
Lejemålet omfatter ikke adgang til aktiviteter og ophold på udendørs-arealer
udover parkeringsområde samt græs-plæne beliggende vest for bygningen.
• Lokalet efterlades ryddeligt. Alt brugt service mv. skal være vasket op og
stillet på plads. Opvaskemaskinen skal være tømt.
• Det er ikke tilladt at bruge tape, tegnestifter eller søm i inventar, gulv, vægge
og lofter.
• For mangelfuld oprydning eller rengøring opkræves 300 kr./timen.
• Leje af festsalen foregår på eget ansvar og Grønnessegaard er ikke ansvarlig
for person- og tingskade i forbindelse med leje af festsalen.
• Ituslået porcelæn og glas betales af lejer. Lejer kan drages til ansvar for
hærværk og andre skader på bygning, inventar, installationer mv. forårsaget af
andet end almindelig slitage, dels ved depositum, men om nødvendigt også
udover dettes beløb.
• Ved aflevering besigtiger parterne det lejede og noterer evt. mangler i en
afleveringsprotokol. Udlejer tilbagebetaler lejerens depositum helt eller
delvist, så snart udgifterne kendes.
• Udlejer kan aldrig blive forpligtet til at tilbagebetale større kompensation til
lejer end udgiften til det samlede lejebeløb, herunder i tilfælde af brand,
hærværk, vandskade eller andre årsager, hvor lejer vil skulle finde et andet
lokale.
Kontakt-personer:
Ann Louise og Ditlev Hasselbalch
Grønnessegaard
Amtsvejen 280
3390 Hundested
Tlf.: 40318863 / 20333001
Mail: alh@groennesse.dk
Som lejer erklærer jeg, at jeg vil overholde ovennævnte, og at jeg er bekendt med, at
tilsidesættelse medfører fortabelse helt eller delvist af depositum og i alvorligere
tilfælde erstatningskrav eller lejemålets omgående afbrydelse.

Dato:

Lejer

Udlejer

