Forsamlingshuset Ravnsbjerghus, Ravnsbjergvej 65, Dollerup.
Lejeaftale nr. 01012022 - Pris :

kr

Lejer
Navn:
Adresse:
Telefon:
Mail:
Lejemålet omfatter tidsrummet:
fra ___dag d. __/__– 20__ kl. __.__
til ___dag d. __/__– 20__ kl. __.__

Lejemålet omfatter stueetagen, toilet og køleskab i kælder samt havemøbler og udendørs grill.
Forsamlingshuset har borde, stole og service til max. 50 personer.
Lejer har det fulde ansvar for det lejede og er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på
lokaler eller inventar.
Det lejede afleveres ryddet og rengjort jvnfr. Husorden for Ravnsbjerghus, se side 2.
Ved mangelfuld rengøring opkræves betaling svarende til 500 kr. pr. anvendt time på udbedring
af mangler.
Rengøring kan evt. tilkøbes efter aftale med Trine Brandstrup
Alle aftaler vedr. udlevering af koder til døren m.m. sker ved henvendelse til
Trine Brandstrup, Dollerupvej 172, Dollerup. Tlf.: +45 2266 1981.
Mail: trinebrandstrup@gmail.com
Lejeaftalen træder i kraft ved lejers betaling, hvorved lejer bekræfter kontraktens aftalevilkår,
herunder Husorden for Ravnsbjerghus. Ved lejers evt. annullering af aftalen senere end 2
måneder inden den aftalte lejedato refunderes den indbetalte leje ikke.
Vær opmærksom på at brandmyndighederne foreskriver at max. 70 personer må opholde sig i
huset samtidig.
Betaling sker til Dollerup Beboerforening:
Bank: Reg.nr.: 9255. Kontonr.: 0807373293.
Ved alle indbetalinger skal lejers fulde navn og lejeaftalenummer anføres.
Dollerup, d. __/___ 20__
Trine Brandstrup
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____________________________
For Dollerup Beboerforening

Husorden for Ravnsbjerghus
•
•
•
•

Lejer medbringer selv karklude og viskestykker.
Der forefindes kaffefiltre, rengøringsartikler, toiletpapir samt papirhåndklæder i huset.
Ved ankomst skal køleskab sættes til strøm og opvaskemaskine skal tændes
(Se brugsvejledning placeret på væg over maskinen).
Dannebrog ligger i højskabet i forhallen.

Oprydning
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al opvask tages. –
VIGTIGT: efter opvask skal alt tørres grundigt af med viskestykke inden det sættes på
plads i de beregnede skuffer og skabe.
Stole stables i ”forhallen”, som ved ankomst
Borde rengøres på over- og underside, klappes sammen og stilles i forhallen, som ved
ankomst
Opvaskemaskine ”lukkes ned” som anført på brugsvejledning der hænger over maskinen.
HUSK at tage filter op samt tømme dette.
Alle affaldsspande (både i køkken og badeværelse) tømmes.
Stolene på terrassen stables under udhænget på terrassen.
Grill stilles på plads og udbrændt aske bortskaffes.
Hynder til udendørs stole forefindes i kælderens inderste rum
Køleskab og fryser tømmes og slukkes (HUSK at lade lågerne stå åbent)
Stole på terrassen stables under udhænget.

Rengøring – rengøringsartikler findes i baglokalet.
•
•
•
•
•
•
•
•

Komfur og køleskabe rengøres ud- og indvendigt.
Kaffemaskine aftørres.
Ved synligt skidt på låger i køkken aftørres disse.
Alle overflader aftørres (køkkenborde, skabe i festlokale, rullebord).
Skraldespande vaskes af og nye poser sættes i.
Toilet og vask på toilettet rengøres. Husk toilet i kælderen
Måtten ved indgangen tages ud, rystes og støvsuges
Alle gulve fejes og vaskes (forhal, festlokale, toilet, køkken, baglokale).
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Rigtig god fornøjelse!
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