
           Balslev Forsamlingshus 
                     Lejekontrakt 

www.balslevforsamlingshus.dk - Granlyvej 1 - 5592 Ejby  -  tlf. 64 46 19 51      

 
Undertegnede lejer hermed Balslev Forsamlingshus på de vilkår, der står anført på denne 

side, samt på bagsiden af lejekontrakten.  

 

Lejer: (myndig person over 18 år)  

 

Navn:  _____________________________________________________ 
 

Gade:    ____________________________________________________ 

 

Post nr.:  ____________        By:  ______________         Telefon nr.: _________________   

 

Begivenhed:  ___________________________ 

 

Lejeperiode:   ____________________________      
                                                               

 

Lejepris af lokaler  incl. rengøring : (valg markeret med et X)  

 

Lokale til disposition Varighed 

max. 

Lejepris 

inkl. moms 

Valg 

 

Hele huset     1 dag kr.    1.750,-    

Hele huset     2 dage kr.    2.400,-    

Hele huset     3 dage Kr.   3.000,-  

Lille sal samt køkken     1 dag kr.    1.000,-  

Generalforsamling m. spisning     6 timer kr.     1000,-  

Hele huset til f.eks. begravelse, 

mindehøjtidelighed, generalforsamling 
    6 timer kr.       700,-  

Leje af duge    
 Kr.       

 

 
Balslev Forsamlingshus forbeholder sig ret til, at ændre indgået lejepris, hvis lejeperioden 

ligger mere end 1 år, efter dato for indgået lejekontrakt. 

 

Senest 8 dage efter underskrivelse indbetales et reservationsgebyr på 1000kr. Beløbet 

indbetales på konto 3421 - 3421039666 i Danske Bank. Husk at angive navn og lejeperiode.  

Resten af beløbet skal betales senest 30 dage inden lejeperiodens start. 

 

Ophæver lejeren lejekontrakten senere end 3. mdr. før lejeperiodens start, er 

reservationsgebyret mistet.                                       Kontakt:  Birgitte 50907045 

 
Lejer  -  dato       /        / 20                                  Udlejer  -  dato          /     /  20 

                                                                                                             



           Balslev Forsamlingshus 
                     Lejekontrakt 

www.balslevforsamlingshus.dk - Granlyvej 1 - 5592 Ejby  -  tlf. 64 46 19 51      

_____________________________                       ____________________________  

 

 

Lejeren er forpligtet til og praktiske oplysninger 
  

       

       Lejeren er forpligtet til: 
     Rydde op  

      Vaske op 
      Rengør ovn, komfur, kaffemaskine, køleskab og opvaskemaskine. 

  Fryser og kølerskab må ikke slukkes. 
   Service m.v. sættes på plads, som angivet i skabe, skuffer og hylder. 

  Radiatortermostater sættes på 1. 
Varmepumpe slukkes i begge sale. 

    Bordene tørres af og sættes ud til væggen i salen. 
  Stole stables 5 stk. i hver stabel. Køres ud til væggen.  

 Gulvene fejes. 
     Affaldssække og tomme flasker anbringes i de respektive containere bag forsamlingshuset. 

 Døre og vinduer skal lukkes og låses. 
   Lyset skal slukkes. 

     

       Husregler: 
 

     -  Der må ikke ryges i lokalerne. 
    -  Stolene anvendes kun til at sidde på. Må ikke tages med udenfor. 

-  Der skal tages hensyn til naboer mht. åbne vinduer og højt musik 
- Spildes der på gulvet skal det tørres op hurtigst muligt.  
- Dåser og andet affald skal samles op udenfor.  
- Ødelægges der noget skal det erstattes.  
- Ved ungdomsfester incl. 18 års SKAL der være voksne tilstede både        
inde og udenfor. 
 

   

                     

       Praktiske oplysninger: 
     El måleren er i lokalet på loftet, og nøglen er lig med hovednøgle. 

  Medbring køkkenrulle.  
Medbring en god kødkniv. 

    Medbring tom emballage til retur madvarer. 
   Itu slået porcelæn skal stå på bordet i køkkenet. 
   Flag til flagstang opbevares i køkken. Efter endt brug må det ikke lægges sammen hvis det er vådt. 

       Nøgler: 
      Udlevering af nøgler samt besigtigelse af forsamlingshuset aftales på 

50907045  
        Nøglen afleveres i Forsamlingshuset postkasse 

efter brug. 
   

       

        


