Lejekontrakt
(sendes udfyldt til Ove Høholt hoeholt9800@gmail.com)

Det bekræftes hermed, at Hjørring og Omegns Broderlige Skyttelaug udlejer SKYTTEHUSET, Skydebanevej 40,
9800 Hjørring til:
Navn: _______________________________ Adresse: _________________________________________
Telefon:______________ / _________________ Mail: _________________________________________ i
tidsrummet fra den:____________ kl.:_________ til den:_____________20____ kl.:___________
Lejepriser:
Weekendudlejning

kr. 4.900,00

______________

Hverdagsudlejning

kr. 2.000,00

______________

El og vand

kr.

300,00

______________

Depositum, returneres helt eller delvist efter endt lejeperiode

kr. 1.000,00

______________

I alt

kr. ______________

Betaling:
Betaling kan kun ske til Skyttelaugets konto i Jyske Bank, reg.nr: 7360 kontonr.: 1795815
Lejeaftalen er først gældende, med både lejer og udlejers underskrift. Indtil da, kan skyttehuset lejes til anden side
uden forvarsel.
Hvis ikke lejen forfalder rettidigt, annulleres aftalen.
Ekstra omkostning ved slutrengøring, samt skader på service, og det udlejede i øvrigt, modregnes i depositum
uden forudgående varsel.
Overskydende depositum overføres til lejers bankkonto, reg.nr.:_________kontonr:_____________________

Nøgle:
Nøgle til Skyttehuset er placeret i nøgleboks ved køkkendør på husets bagside og koden er ______________
Nøgle til Skyttehus og redskabsskur placeres samme sted igen efter endt brug.
Nødtelefon: 42422483 / 41884269 / 30984570
Hjørring den

/

20______

_________________________________________

__________________________________________

Udlejer, Hjørring og Omegns Broderlige Skyttelaug

Lejer
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Rengøringsbeskrivelse samt div. lejebetingelser.

Lejemålet omfatter følgende;
1. Skyttehuset, skydepavillon, køkken, toiletter, baggang og 2 garderoberum.
2. Div. køkkenudstyr til madlavning m.v. komfurer m. 8 kogeplader, 2 ovne, 4 store køleskabe, lille
fryseskab, stor kaffemaskine og professionel opvaskemaskine.
3. Porcelæn, glas og service til ca. 100 personer. Glas som tages fra æsker på hylder i køkkenet,
skal efter brug anbringes i samme æsker og på samme sted igen.
4. Borde og stole.

Lejers forpligtelse i henhold til vedlagte regulativ for udlejning.
1.
2.
3.
4.

Køkkenudstyr, maskiner, service, bestik mv. skal afleveres i rengjort stand.
Ødelagt eller bortkommet inventar, herunder porcelæn, bestik og glas erstattes af lejer.
Skader på bygning eller nagelfast inventar erstattes af lejer.
Man må under lejeperioden ikke være til gene for omkringboende naboer jf. politivedtægtens
bestemmelser.
5. Affyring af fyrværkeri tillades ikke, af hensyn til naboerne. Overtrædelse bliver meldt til politiet.
Nedenstående opgaver skal altid udføres;
1. Restaurantens/og skydepavillonens borde opstilles i siderne, af lokalerne, stole stilles ovenpå
bordene.
2. Skydepavillonen; små borde stilles fordelt hensigtsmæssigt i rummet, så adgangsveje er frie.
3. Affald skal lægges i affaldscontainer, som findes ved siden af redskabsskuret.
4. Alt opvask skal være tilendebragt, og opvaskemaskinen skal tømmes for vand og rengøres
indvendigt og udvendigt. Service, bestik og glas som har været i brug skal tjekkes om det er rent.
5. Alle borde, hylder rengøres med en fugtig klud.
6. Komfur og ovne skal rengøres – også på siderne.
7. Køle – og fryseskab skal rengøres ind og udvendigt.
8. Kaffemaskinen og termokander skal rengøres indvendigt og udvendigt.
9. Alt affald skal fjernes i- og udenfor Skyttehuset, også tomme flasker m.v. – der må ikke findes
affald udenfor skyttehuset.
10. Havemøbler findes i det sorte skur i rummet til højre. Der er separat nøgle til hængelås.
Efter brug skal havemøblerne anbringes der igen.
11. Evt. snerydning er lejers ansvar og for lejers regning.
Såfremt de ovennævnte punkter ikke er opfyldt, vil der blive trukket i depositum uden
forudgående varsel.
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