Udlejningsaftale.

HØRNINGHUS

(Udgave: nov. 2021).
Alle priser er inkl. moms.
Priserne er inkl. lys og varme.
Priserne er inkl. forbrug af viskestykker.

ET IDRÆTS- OG KULTURHUS I HØRNING.
LANGGADE 52A, HØRNING, 8960 RANDERS SØ

Det bekræftes herved, at du har lejet Hørninghus
Udlejer

Lejer
Navn

Telefon

Hørninghus
v/ Bjarke Bernberg
Gundestrupvej 6, Hørning,
8960 Randers SØ
61662875

Mail

leje@hoerninghus.dk

Mail

Navn
Adresse

den

Formål med leje (sæt X):

Adresse
Telefon

Privat fest:

Andet arrangement:

Hørninghus kan kun lejes af personer over 25 år.
Ved leje/booking af huset laves en lejekontrakt. Aftalen er gældende, når: 1) lejer har bekræftet
aftalen over for Hørninghus, 2) Hørninghus har bekræftet aftalen over for lejer, 3) depositum er
indbetalt på konto nr. 9330-0002716259 eller betalt med Mobile Pay 81778.

Depositum: 1) Ved kontraktindgåelse betales et depositum for reservation på 500 kr, som ikke
kan tilbagebetales.
2) Ved udlevering af nøglen betales ved døgnudlejning yderligere et depositum på
5.000 kr for privat fest og andre arrangementer.
Depositum kan alene betales ved indsættelse på konto: 9330-0002716259 eller Mobile Pay 81778.
(kvittering skal fremvises). Husk indbetaling af depositum inden nøglen kan udleveres!
En repræsentant for huset modtager nøglen dagen efter arrangementet, og der foretages en foreløbig
gennemgang af huset. Senest efter 21 dage foretages endelig afregning og evt. overskud af indbetalt
depositum tilbagebetales. Hvis der efterfølgende konstateres skader, kan der efterfølgende opkræves
erstatning herfor, -herunder også for evt. lejede duge.
Den person, der underskriver denne lejeaftale, er erstatningspligtig for enhver skade, der i forbindelse
med lejemålet forvoldes på Hørninghus, dets omgivelser og andre lejede effekter. Der henvises til:
Bruger- og Ordensreglement.

Afregning:
Leje af sal:
1500 kr;
ekstra dag 600 kr
Leje af service
_______ kuverter af kr. 15
Ituslået service: pr del 20 kr
Rengøring (obligatorisk1000 kr), behov for ekstra rengøring betales herudover
Leje af duge:
lange duge: 40 kr/stk;
runde duge: 60 kr/stk
Leje af stolebetræk: 20 kr/stk;
Bryllupshimmel: 750 kr/gang
Projektor:
200 kr/gang;
Musikanlæg: 200 kr/gang; bar: 50 kr/gang
Lejepris inkl. forbrug
Depositum (ved kontraktens indgåelse skal betales:
500 kr, dato:
Depositum (inden udlevering af nøgle skal betales:
5.000 kr, dato:
Foreløbig / endelig opgørelse
Hørning d. _________________

Lejers bankkonto: Reg.nr.:_____

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

1000

Kontonr.: _________________

For kontraktindgåelse:_________________________
Lejers underskrift.

___________________________________
Udlejers underskrift.

For aflevering:

____________________________________
Udlejers underskrift.

__________________________
Lejers underskrift.

