
 Lejekontrakt                                

Kastrup Forsamlingshus      Kastrup Bygade 12 – 6510 Gram  

                                              www.kastrup-forsamlingshus.dk   

Lejer: (myndig person over 18 år)   Kontrakt nummer:__________ 

Navn:_______________________________________________________ 

Adresse:______________________________________________________ 

Telefon nummer:_______________________________________________ 

E-mailadresse:_________________________________________________ 

Leje periode:     Fra d. ___/____ 20___ til d. ___/____ 20___ 

Lokale Varighed 

 

Lejepris inkl. moms Valg Indbetalt 

dato 

Hele huset 1 dag 3250 kr.   

Lille sal 1 dag 1500 kr.   

Ekstra dag 1 dag 600 kr.   

Tilkøb mobilt køleskab til 

drikkevarer 

 200 kr.   

     

Depositum betales ved reservation  750 kr.   

 

Kastrup forsamlingshus forbeholder sig ret til at ændre indgået lejepris, hvis lejeperioden ligger mere 

end 1 år efter dato for indgået lejekontrakt. Ønsker lejeren at ophæve lejekontrakten senere end        

3 mdr. før lejeperiodens start, tilbage betales depositummet ikke.  

• Slut rengøring, strøm, vand og varme er inklusiv i prisen. 

• Lejeperioden er fra dagen før kl. 10.00 til dagen efter kl. 10.00. 

• Besigtigelse af forsamlingshuset aftales med Lone Skovby på tlf. 24 96 31 36.  

• Nøglen udleveres og afleveres efter aftale. 

• Når huset er tjekket efter lejemålet, sendes en regning på restbeløbet på E-mail. 

 

Lejer:  dato   ___/___ 20__   Udlejer:  dato   ___/___20__ 

 

________________________     __________________________ 

Depositum indbetales på reg.nr 9741 konto nr.  0000 392 103.                                          

Husk at angive NAVN og KONTRAKTNUMMER 

http://www.kastrup-forsamlingshus.dk/


 Lejekontrakt                                  
Kastrup Forsamlingshus      Kastrup Bygade 12 -6510 Gram                                                     
                                     www.kastrup-forsamlingshus.dk    
Huset afleveres i samme stand, som det blev modtaget.  

Derfor skal … 

• der ryddes op 

• borde tørres af med vand og sæbe. 

• stole og borde stables og køres ud på depotet. 

• gulvet fejes i den store sal. 

• glas, porcelæn og bestik sættes på plads som anvist (se mappe i køkkenet) 

• opvaskemaskine, kaffemaskine, komfur og ovnene tømmes og rengøres. 

• køleskabe rengøres og SLUKKES 

• fryser IKKE slukkes 

• affald (husk poserne fra toiletterne) dåser og flasker smides i de respektive containere 

• der opsamles cigaret skodder i krukker og omkring trappen. 

• døre og vinduer LUKKES og LÅSES 

• lyset SLUKKES 

• man - betale hvis noget er gået i stykker, dette afregnes ved aflevering 

• man - hvis der vurderes, at der er behov for ekstra rengøring betales1000kr. som afregnes ved 

aflevering 

Husets regler. 

• Forsamlingshuset er godkendt til 130 personer. 

• Røgfrit forsamlingshus. 

• Stolene er til at sidde på. 

• Der må IKKE kastes med ris i den store sal. 

• INGEN adgang i forsamlingshusets kælder. 

• Radiator termostaterne må der IKKE skrues på. 

Medbring selv. 

• Viskestykker og karklude 

• Noget til at tage madrester med hjem i (poser, stanniol, film eller bøtter). 

Flaget til flagstangen ligger ude på depotet. 

  

 

http://www.kastrup-forsamlingshus.dk/

