
Ejsing Forsamlingshus  
Lejekontrakt 

 

Ejsing Forsamlingshus – Geddalvej 21 – 7830 Vinderup 
Udlejning: www.ejsingforsamlinghus.dk eller Birgitte Olesen – tlf. 23 33 52 86 
 

   

 

 

 

 

Huslejen skal være betalt 10 dage for arrangement. Pengene sker som bankoverførsel – Opgiv venligst 

faktura nr. – Der skal foruden lejen indbetales et depositum på 1.000 kr. Beløbet tilbagebetales via 

bankoverførsel efter syn af det lejede**. – Betales på Spar Nord 8507 - 6025637532 

Lejeren er forpligtet til at aflevere huset i samme stand som ved modtagelsen, evt. ødelagte ting skal 

erstattes af lejeren. Ved manglende oprydning og eller rengøring vil der blive opkrævet min. 1.000 kr. 

Praktiske oplysninger: 

Huset kan benyttes på udlejningsdatoen fra kl. 10.00 – Hvis andet ønskes skal det aftales på  telefon 
23335286 . Nøglen rekvireres telefonisk på samme tlf. nr. 

Hvis huset ikke er udlejet dagen forinden kan man evt. disponere over huset, mod en betaling på 400 kr. 

til dækning af lys/varme mv. – Besked herom kan forventes modtaget 14 dage før lejedagen. 

Huset skal være forladt og ryddet op for egne ting, samt borde og stole rengjort og sat på plads, gulvene 

vasket, toiletter og køkken rengjort. – Husk ovn, kaffemaskiner og køleskab osv – senest næste dag kl. 

10.00. – Ved mangelfuld rengøring tilbagebetales depositum ikke. 

Ved afbestilling af huset senere end 30 dage før festens afholdelse betales fuld leje. 

Vigtigt: Finder man ved borddækning porcelæn med ”skår”, skal dette stilles i køkkenet og ovenstående 

tlf.nr. kontaktes før festen starter, ellers vil lejeren bliver opkrævet for det beskadige. 

Med venlig hilsen 

Ejsing Forsamlingshus   ______________________________________ 

           Udlejers underskrift 

 

Priser 

Leje af hele huset: 1.950kr/dag Stor og lille sal: hverdage 1.100kr/dag 

Lille sal:  hverdag 600kr/dag Stor og lille sal: i weekenden 1.500kr/dag 

Lille sal: i weekenden: 1.500kr/dag Køkken: 450kr/dag 

 

Lejers navn:  

Adresse:  
Telefon:   

Mailadresse:  

Lejeaftalen gælder dato:  
Kontonr**: (så depositum kan 

tilbagebetales) 
 

http://www.ejsingforsamlinghus.dk/

