
Lejeaftale for 
Vejrumbro Forsamlingshus, Fælledvej 2, 8830 Tjele, CVR 80075952

Lejer:
Navn: __________________________________

Adr.: ___________________________________Telefon__________________

Cpr. nr. (kun under 21 år)__________________

Lejer af Vejrumbro Forsamlingshus
Fra dato: ____________  kl.:_____ __ til dato:___________  kl.:_______

Lejepriser       Ikke medlemmer         Medlemmer af forsamlingshuset
Sæt kryds 1 døgn  2 døgn  1 døgn  2 døgn 
________________________________________________________________________
Hele huset    ___ 1.800 kr.       ___ 2.600 kr.   ___ 1.800 kr.   ___ 2.000 kr.
Begravelse    ___      1.100 kr.        ___ 1.100 kr.

Ungdomsfester u. 21 år ____ Depositum på  3.000 kr. og lejen betales 4 dage før ibrug tagning. 
Oplys venligst kontonummer eller Mobilepay ifb. med tilbagebetaling af depositum. 
Reg.nr._____Kontonr.____________. Mobilepay____________

Lejen er inklusiv rengøring, borde, stole, porcelæn, bestik, køkkenudstyr, håndsæbe, toiletpapir 
og forbrug af el og varme.

Lejen indsættes senest dagen før ibrug tagning på følgende Nordea konto:  
Reg.nr.: 9255 kontonr.: 590 4539 327

 Lejer er oplyst om, at der maksimalt må være 123 personer i Forsamlingshuset.
 Lejer er bekendt med brand-og evakueringsinstruks på opslagstavlen i salen og entreen.
 Forsamlingshuset er ikke erstatningspligtigt overfor bortkomne effekter.
 Lejer er økonomisk ansvarlig for skader på de lejede faciliteter og inventar forvoldt ved 

lejers brug eller af dennes gæster. (Se www.vejrumbro.dk/forsamlingshuset/udlejning).
 Der må ikke ryges i Forsamlingshuset.
 Reparationer af evt. skader må kun foretages på foranledning af udlejer.
 Ved aflevering skal borde, stole samt køkkenet være rengjort og der skal fejes gulv i salen. 

Borde og stole stakkes som anvist på billederne i Forsamlingshuset.
 Lejeaftalen underskrives og fremsendes til flg. mail: lisbet1950@gmail.com.
 Afhentning af nøglen aftales med Bruno. Tlf. nr. 2022 5209
 Bortkomne nøgle afregnes med 3.500 kr.
 Der må ikke overnattes i Forsamlingshuset

__________________________________________________________________
Særlige regler for udlejning til ungdomsfester.
Der skal være forældre tilstede under festen.
Udlejer forbeholder sig ret til at tilse huset under festen.
Overholdes vilkårene ikke for leje og brug af Forsamlingshuset, kan udlejer lukke festen.

Dato og underskrift af lejer: ______________________________

Dato og underskrift af udlejer: ______________________________
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