Lejebetingelser
Farre Forsamlingshus, Vandværksvej 3, Farre, 8472 Sporup
Regler for udlejning
-

-

Lejeren er personlig ansvarlig for forsamlingshusets inventar
Lejeren betaler særskilt for rengøring.
Udsmykning må kun ske i det omfang, at det ikke skader vægge, gulve og loft.
Musik der kan hørers udenfor, skal slutte kl. 01:30.
I udlejningen er indbefattet håndklæder, viskestykker og toiletpapir.
Intet service må fjernes fra forsamlingshuset.
Huset afleveres kl. 09:00 dagen derpå, hvis ikke andet er aftalt.
Ituslået service betales af lejer til dagspriser.
Minimumsalder for lejemål er 21 år.

www.farrefki.dk

Rengøring
Det er lejeren ansvar at følgende efterleves:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Borde og stole aftørres med en fugtig klud
I lille og stor sal, skal alt sættes på plads, hvis ikke andet er aftalt
Gulve støvsuges
Al brugt service vaskes og anbringes på de respektive pladser
Køleskab rengøres
Komfur rengøres
Kaffemaskine rengøres
Ovnen og div. plader rengøres
Opvaskemaskinen rengøres efter anvisningen
Al affald henlægges i sække og disse lægges i affaldscontainer
Flasker henlægges i flaskecontainer
Alle medbragte ting fjernes
Toiletter og øvrige arealer rengøres

•
•

Nøglen udleveres og afleveres efter aftale
Hvis nøglen bortkommer betaler lejeren en omkodning af låsesystemet efter regning +kr. 100,-.

Nøgle:

Ved aflysning senere end 3 mdr. før lejedato, opkræves et gebyr på kr. 500,00. Senest en måned før lejemålet, betales et depositum på kr. 2000,- (for ikke medlemmer).
For at kunne benytte sig af medlemspris skal man have været medlem af Forsamlingshuset i minimum ét år
samt i det år, hvor Forsamlingshuset lejes; dvs. to på hinanden følgende år.
Lejepriser

Medlemmer:

Ikke medlemmer:

Hele huset – 1 dag
kr. 1700,kr. 2200,Hele huset – 2 dage
kr. 2200,kr. 2700,Hele huset – 3 dage
kr. 2700,kr. 3200,Sal + køkken
kr. 1475,kr. 1900,Skænkestue + køkken
kr. 1275,kr. 1600,Sal til møde
kr. 1275,kr. 1475,Skænkestue til møde
kr. 975,kr. 1200,Rengøring
kr. 210,- pr time
kr. 210,- pr time
- rengøring omfatter støvsugning, rengøring af toiletter, gulvvask i køkken, bar og toilet samt aftørring af
vindueskarme og bardisk. Rengøring af køkken samt oprydning er lejers ansvar.
Duge, lysestager etc. kan lejes ved henvendelse på tlf. 2940 3329.
Kontaktoplysninger:
Pia Fredberg

-

tlf. 5185 0177

-

mail: farre.forsamlingshus@gmail.com

