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Det forventes at borde, stole, inventar m.v. behandles med omtanke således at også den næste
lejer kan holde sin fest i pæne omgivelser.
Lejer gøres ansvarlig for eventuelle skader.
Rygning er ikke tilladt indendørs.

Lejemål omfatter:
Lejemålet omfatter kun sognegårdens lokaler, ikke skolens og børnehavens lokaler og arealer.
Huset er godkendt til selskaber med borde og stole op til 82 personer i den store sal og 44 i den
lille sal.
Huset er godkendt til selskaber op 132 personer med stole, og uden stole op til 268 personer i den
store sal og 90 personer i den lille sal.
Alt køkkenudstyr og service kan benyttes, men lejer medbringer selv:
·
·
·
·
·

Håndklæder
Viskestykker
Karklude
Håndsæbe
Toiletpapir

Lejemålet er kun gældende for den aftalte dato og skal være klargjort til aflevering senest den
følgende dag kl. 10.00 med mindre andet er aftalt og påført lejeaftalen.
Reglement:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Der er rygeforbud i hele huset.
Det er ikke tilladt at stå på borde og stole.
Af hensyn til naboer må der ikke spilles høj musik for åbne vinduer.
Ophold må kun finde sted i de lejede lokaler samt på parkeringspladsen.
Der absolut ingen adgang til skolens og børnehavens områder/legeplads.
Sognegården må ikke benyttes til overnatning i flg. brand vedtægterne.
Der må ikke bores, skrues eller sømmes i forbindelse med opsætning af æresport.
Søm, tegnestifter, tape el. lign. må ikke anbringes på borde, stole, vægge eller loft.
Ved skade på gulv, f.eks. med nedtrådt tyggegummi, vil der om nødvendigt blive krævet
betaling for slibning og oliering af gulve.
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Ansvar:
Skjold Sognegård påtager sig intet ansvar for bortkomne eller ødelagte ting.
Skåle, fade, porcelæn og andre ting, som tilhører huset må ikke fjernes fra sognegården.
Lejeren medbringer selv emballage til madrester m.m.
Skader på huset eller på dets inventar, forårsaget af lejeren eller dennes gæster, skal erstattes af
lejer til dagspris, eller repareres for lejerens regning.
Aflevering af huset:
Huset skal afleveres i samme ryddelige stand som det modtages, hvilket bl.a. betyder at der
foretages følgende:
Køkkenarealer:
·
·
·
·
·
·
·

Porcelæn, glas og bestik vaskes, tørres, efterses og sættes på plads.
Alt køkkengrej rengøres, tørres, efterses og sættes på plads.
Komfur og ovne samt køkkenborde rengøres.
Opvaskemaskine rengøres i henhold til vejledning.
Affald bæres ud i containerne uden for huset, glas og flasker i flaskecontainer.
Køleskabe og fryser tømmes og rengøres og efterlades åbne.
Gulve afleveres fejet og klar til vask.

Sale:
·
·
·

Borde og stole rengøres og placeres som ved modtagelsen.
Stole stables max.12 pr. Stak.
Gulve afleveres fejet og klar til vask.

Toiletter:
·

Skraldespande tømmes.

·

Gulve afleveres fejet og klar til vask.

Gang, trapper og kæler:
·

Gulve afleveres fejet og klar til vask.

Udearealer:
·

Opryddes for affald (dåser, flasker, cigaret skodder m.v.)
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Ved aflevering vurderes husets stand og service tælles op.
Ønsker lejer at deltage i vurderingen, aftales tidspunkt ved udlevering af nøgle.
Ønsker man ikke at deltage, accepterer lejeren vurderingen og evt. fastsættelse af
erstatningskrav/betaling for ekstra rengøring.
Depositum og lejebeløb:
Et beløb på 1000,00 kr. betales forud ved bestilling og først når denne betaling og lejeaftalen er
modtaget bekræftet retur, betragtes huset som reserveret.
Restbeløbet betales senest 1 måneder før lejedato. Er der mindre end 1 måneder til lejemålets
begyndelse, er det fulde lejebeløb forfalden til betaling.
Ved ungdomsfester betales det fulde beløb ved bestilling samt et depositum ugen før
arrangement på 2.500 kr.
Depositum og det fulde lejebeløb indbetales på følgende konto:
Danske Bank: Reg.nr. 4727 Kontonr. 4565149040.
Husk at angive navn, tlf. nr. og lejedato på indbetalingen.
Tilbagebetaling af depositum ved ungdomsfest:
Inden for en uge efter aflevering af nøgle tilbagebetales depositum ved ungdomsfest, dog ekskl.
fradrag for ekstra rengøring og eventuelle skader på inventar, service mv.
Ligeledes vil et gebyr for oprydning og/eller rengøring være fratrukket, hvis dette ikke er udført
tilfredsstillende (faktureres til kr. 200,00 pr. time).
Afbestilling:
Senest 5 uger før datoen for lejeperiodens start, dog 3 måneder før ved leje i april og maj, ellers er
depositum tabt.
Kontraktens indgåelse:
Ved underskrivelse/godkendelse af lejekontrakten erklærer lejer sig indforstået med
lejebetingelser for Skjold Sognegård.
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Evt. erstatning:
Skulle uheldet være ude og service slås itu betales:
15 kr. pr. kop eller glas
25 kr. pr. tallerken
40 kr. pr. skål, kande eller fad
100 kr. pr. termokande
Ved eventuelle andre beskadigelser, herunder ødelagt inventar m.v. skal der ydes et
erstatningsbeløb, der kan dække evt. håndværkerregning
HUSK!!
Skjold Sognegård drives af frivillige i lokalsamfundet for at have et lokalt samlingssted.
Vi opfordrer derfor dig og dine gæster til at aflevere huset i samme stand, som I modtager det.
Nogen har været her! Andre kommer efter jer! Behandl derfor huset med omtanke!
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