
  
 

LEJEKONTRAKT 
 

 

Navn:______________________________________________________________ 

Adresse:____________________________________________________________ 

Email:______________________________________________________________ 

Telefonnummer:_____________________________________________________ 

Kontonummer til evt. tilbagebetaling af depositum:_________________________ 

Medlemsnummer i Sejet Kultur- og Forsamlingshus:_________________________ 

 

indgår aftale om leje af lokale m.v. i Sejet Kultur- og Forsamlingshus (SKFH). 

 

Festarrangement, kr. 2.500,- 

Dato:___________________________________________ (fredag – søndag)  

Ved reservation betales depositum kr. 1.000 inden 8 dage efter reservation. Resten betales ved udlevering 

af nøgler. 

Depositum tilbagebetales ikke, såfremt arrangementet aflyses inden 30 dage før afholdelse med mindre, 

lokalerne lejes ud til anden side. 

Opvask udføres af Sejet Kultur- og Forsamlingshus’ opvasker og afregnes efter forbrug.  

Alle beløb indbetales til konto 8130 6130846333 

 

Dags-/aftenarrangement, kr. 650,- (7:00 – 24:00) 

Dato:___________________________________ 

Ved reservation betales depositum kr. 500,- inden 8 dage efter reservation. Resten betales ved udlevering 

af nøgler.  

Depositum tilbagebetales ikke, såfremt arrangementet aflyses inden 30 dage før afholdelse med mindre, 

lokalerne lejes ud til anden side. 

Opvask udføres af Sejet Kultur- og Forsamlingshus’ opvasker og afregnes efter forbrug.  

Alle beløb indbetales til konto 8130 6130846333 

 



Ansvar 

Ovennævnte lejer erklærer sig ansvarlig for eventuelle skader, der måtte påføres forsamlingshuset og dets 

inventar i lejeperioden af de i arrangementet deltagende personer.  

Lejer er indforstået med, at Sejet Kultur- og Forsamlingshus i tilfælde af ødelæggelser rekvirerer 

håndværker til udbedring af skader på lejers regning.  Lejer er endvidere ansvarlig for at nedenstående 

regler overholdes. 

Mad 

Der kan KUN købes mad fra Sejet Kro. Det er IKKE tilladt at få bragt mad fra andre steder. Er dette tilfældet 

afbrydes arrangementet.  

Der gøres opmærksom på, at der IKKE er adgang til køkkenfaciliteter og opvask. Foruden mindre 

anretterkøkken.  

Ordensregler: 

 Repræsentanten fra SKFH anviser ved udlevering af nøgle de områder, som må benyttes af 

arrangementets deltagere. 

 Der er strengt adgang forbudt i køkkenområdet v. Rene. 

 Niveau af musik aftales med repræsentanten fra SKFH, inden arrangementet starter 

 Ved udendørs ophold (rygning mv.), skal der vises hensyn til naboer. Selve arrangementet SKAL 

afholdes indendørs. 

Brydes ovenstående regler, kan arrangementet standses uden tilbagebetaling. 

Aflevering af lokaler og nøgle: 

Lokalerne SKAL afleveres i samme stand, som de blev modtaget. 

 Borde og stole placeres som ved modtagelsen 

 Gulvet fejes og vaskes 

 Gulve på toiletterne fejes og vaskes, og affaldsposer fjernes. Toiletter tørres af, hvis der er ”spildt” 

 Service placeres i opvaskerum efter anvisning af repræsentant en fra SKFH (kan ske løbende under 

arrangementet) 

 ALT affald fjernes fra lokalerne. 

 Udenoms arealer efterses og eventuelt affald/cigaretskodder fjernes 

 Ved eventuelle større skader aftales forløb med repræsentanten for SKFH 

 Ved skader på service er prisen pr. glas kr. 20,- pr. tallerken kr. 30,- pr. kop og lign. kr.15,- 

 Beløbet fratrækkes det indbetalte depositum. 

 Afleveres lokalerne ikke som ovenstående, foretages dette af SKFH og fratrækkes det indbetalte 

depositum. 

 

Udover ovennævnte er der aftalt yderligere: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Underskrifter: 

Dato: 

Lejer: __________________________________________________________________________________ 

Dato:     

For Sejet Kultur- og Forsamlingshus:_____________________________________________ 


