
 

 Sorring Borger og Kulturhus – Udlejning PRIVAT                   v.2019-08 Robert Christiansen 

 
Lejeaftale for private 

 

Mellem Lejer 

 

Sorring Borger & Kulturhus Navn .................. :  

Inger Jensen  
Bredsig 24A  Adresse ............. : 

8641 Sorring 
 Telefon .............. : 

Tlf. 21742867 
Email: bredsig24a@gmail.com Email ................. : 

Sæt 
kryds Pris  Type af leje Tidsrum 

 3500  Weekend leje af store sal inkl. lille stue og køkken Fredag kl 15:00 til Søndag kl 06:00 

 2000 Hverdagsleje af sal inkl. køkken – Note: Tillæg (Udvidet leje) kan kun tilføjes 1 gang. Hverdage, Kl. 09:00 – 06:00 

 1500 Begravelse inkl. køkken  Alle dage, Kl. 09:00 – 18:00 

 500 Café lokale (Hvis køkken er ledigt: +300/Kaffe eller +600/Tilberedning) Mandag/Tirsdag/Onsdag Kl. 16:00 – 23:00 
    

 + 500 Tillæg - Udvidet leje i forhold til ovenstående 
Har du brug for at komme kl  9 om fredagen eller gå kl 15 om søndagen?  

Aftales med udlejer dog indenfor samme døgn ved 
weekend leje. F.eks fredag kl 9 eller søndag til kl 15. 
Ved dagsleje kan man komme aften før og sætte op, 
eller gå senere på dagen. 

    

 + 500 Tillæg - Café lokale (Weekend og hverdagsleje af sal)  

    

 + 100 Tillæg, Toiletpapir/Køkkenruller/Affaldssække/Viskestykker 

     (      ) x 100 Tillæg, Pr. Stk, Dug til rundt bord inkl. vask og strygning 

  Brug dette felt til aftale indgået med bestyrelsen der ikke dækker ovenstående 
  

Total inkl. moms 

    

Lejemålet er gældende fra dato ____________kl._____________ til dato _______________kl._______________ 
 

Priserne er gældende pr. 1. oktober 2016 og er inklusiv rengøring, men eksklusiv oprydning! (Se tillæg til lejekontrakt) 
 

Depositum på 1000,- kr. betales (eller indbetales til Reg: 6110 Kontonr: 4880071254 – HUSK at angive 
regning nr. ved indbetaling via netbank!) ved underskrivelse af lejeaftalen og fratrækkes ved endelig 
betaling, inden lejemålets start. Ved opsigelse af lejemålet senere end 60 dage før ovennævnte dato, 
refunderes depositum ikke. Lejemålet er bunden i underskrevet stand af begge parter.  
Der udlejes ikke til personer under 21 år. Der er pr. 1 januar 2016 totalt rygeforbud indenfor i 
forsamlingshuset.  

Lejekontrakten gælder kun til private arrangementer. Det er ikke tilladt at holde åbne arrangementer 
medmindre bestyrelsen har givet specifik tilladelse til dette. 
 

Lejemålet og overholdelse af vedlagte regler, skal bekræftes med underskrift på lejeaftale samt betaling af 
depositum, senest 14 dage efter modtagelse af denne. Tillæg til lejekontrakt udleveres ved underskrift. 

 

Nøgle afhentes/afleveres hos udlejer efter aftale 
 

Depositum betalt, dato :   

Rest beløb betalt, dato :  (Betales ved udlevering af nøgle) 
 

Det bekræftes hermed, at ovennævnte lejer  
Sorring Borger & Kulturhus, cvr: 14898093, Hovedgaden 21, 8641 Sorring, til aftalte pris og betingelser. 
 

Sorring Borger & Kulturhus 
Udlejer     Lejer 

   

Dato:         Dato:   

 

____________________________   __________________________ 


