
       Udlejer: Benny Jakobsen
Slagelsevej 9B
4700 Næstved
Tlf: 26247117

 

Lejebetingelser

For festlokale Slagelsevej 9B
Lejer

Navn:_________________________________________________            

Adresse: ______________________________________________

____________________________________________ 

Tlf:Nr ______________________________ 

 

Det bekræftes hermed at de kan benytte Benny Jakobsens festlokale

Tidspunkt/dato:________________________ 

Til:__________________________________ 

 

Leje: Kr.2500,00

Service                                   Kr. 700,00

Leje af musikanlæg: Kr.  250,00

Leje i alt Kr.

Rest depositum Kr.   500,00

I alt at betale inden brug af lokalet Kr.________

 

( Man kan komme dagen før og gøre klar til festen fra kl. 17-21 og den grove 
rengøring skal være gjort inden kl. 14 dagen efter festen )

Afregning kun kontant

Depositum udgør Kr. 1000,- hvoraf kr. 500,- betales ved reservationen. Det 
resterende depositum samt aftalte leje betales ved indtjekning.

Afbestilles lokalet betales Kr. 500,- i reservationsgebyr.



Lejer kan ikke kræve erstatning såfremt udlejer – grundet force majeure - må 
meddele, at lokalerne ikke kan benyttes i den aftalte periode.

 

Det skal bemærkes, at ting som håndklæder, viskestykker, duge og karklude 
o.l. samt rengøringsmidler, skal medbringes.

Lokalet afleveres således: Lejer rydder op og fjerner affald og flasker samt grov 
rengøring (fejning af gulve, aftørring af borde). Toiletter og håndvaske samt komfur, 
køleskabe og frysere afleveres ligeledes i rengjort tilstand.

Alt service vaskes op og stilles på plads som det modtages. Termokander skylles og 
vaskes af. Køkkenborde afvaskes. Kaffemaskine aftørres for spildt kaffe/grums mv. 
Området udenfor lokalet skal opryddes.

Er ovennævnte ikke i orden. Vil det medføre yderlige betaling på Kr. 500,-

Ituslået og manglende service ifølge udleveret tjekliste vil blive faktureret.

Fra indtjekningens tidspunktet til lokalerne er afleveret til udlejer/ repræsentant 
herfor, er lejer ansvarlig for de lejede lokaler, forstået således: skader/ misligholdelse 
på/ af lokaler og udsmykning, udover normal slid og brug, skal erstattes i fuldt 
omfang. Udgifterne hertil vil blive faktureret lejer, ved tvist vil der blive rejst 
erstatningssag. Lejer hæfter ligeledes for skader opstået ved simpelt tyveri og 
hærværk.  

Lejer erklærer med sin underskrift, at have læst og accepteret ovenstående. 

Lokalet kan ikke udlejes til personer under 22 år.

Efter kl.22, må der gerne spilles højt, men døre og vinduer skal så være lukket

Der er ingen moms i udlejningsprisen

Kvittering for betaling: Rest Depositum Tilbagebetalt depositum

Reservationsgebyr/ Samt lejebeløb

Depositum

Dato:    / Dato:    / Dato:    /

Kr. 500,- Kr. Kr.

 

     

Depositum modtaget Lejebeløb modtaget Depositum modtaget retur

 


