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LEJEKONTRAKT FOR RINDBY FORSAMLINGSHUS 
Mellem __________________________ 
Og Rindby Forsamlingshus, Postvejen 14, 6720 Fanø 
Indgås følgende aftale for leje af forsamlingshuset i perioden ____________________ 
Lejetidspunktet er fra kl. 15.00 dagen før til dagen eller efter aftale med undertegnede. 
Nøglen hentes i Fanø Boghandel, Hovedgaden 58 tlf: 75162184. 
I lejen er indregnet rengøring, forbrug af vand, varme og elektricitet. 
Ved reservation af huset indbetales et depositum på kr. 1.000,- konto 9684-6520209644 
eller mobilpay 71343425 
Lejen andrager kr. 2.500.  
Indbetalt depositum bliver fratrukket udlejningsbeløbet, når nøglen afleveres i Fanø 
Boghandel eller i deres postkasse og husets stand godkendes af et bestyrelsesmedlem. 
Restbeløbet bedes indbetalt på konto 9684-6520209644 eller mobilpay 71343425 
førstkommende hverdag efter lejemål. 
LEJEBETINGELSER: 

1. Huset skal afleveres i opryddet og rengjort stand. 
a. Bordene skal klappes sammen og stables bagerst i salen på bordvognen. 
b. Stolene med ”ryggen” imod salen og stables langs bagvæggen i den store sal. 
c. Gulvene fejes. 
d. Køkkenet skal afleveres rengjort gulvet vaskes (komfurerne, ovnene, køleskabene og 

fryseren rengøres) 
e. Udenoms arealer ryddes for alle former for affald – dåser/flasker medtages. 
f. Forsamlingshuset sørger for yderligere rengøring betaling inkluderet i lejen 
g. Når forsamlingshuset forlades, skal radiatorerne, køleskabene og fryseren være 

slukket. 
2. Øl / vinglas bliver talt op før og efter udlejning. Er nogle ødelagt, vil der blive opkrævet et 

beløb på 15,00 kr. pr. del. 
3. For ødelagte tallerkner og kopper vil der blive opkrævet 20,00 kr. pr. del. 
4. Udlejes huset til arrangementer for unge, skal der være forældre til stede under hele 

arrangementer.  
5. Det er ikke tilladt at drive værtshusdrift i forsamlingshuset. 
6. Det er ikke tilladt at fremleje forsamlingshuset til anden side. 

Klager over husets rengøring, skal indgives til bestyrelsen, inden huset tages i brug. Et 
bestyrelsesmedlem vil besigtige klagen og tage stilling til dens berettigelse. 
 
Lejemålet anses ikke for at være indgået, før lejekontrakten er underskrevet og 
depositummet betalt.  
 
Udlejer ______________ dato XX  Lejer____________________ dato XX 
 


