FONDEN VRANUM BAKKEHUS

LEJEKONTRAKT nr. _______
Udlejning:
Lejrinspektør Jes Serup
Birkevej 23, 8800 Viborg
Tlf. 8662 8613
Mob. 2311 0486

Lejer:

____________________________________________

Ansvarlig leder:

____________________________________________

Har lejet:

r Hovedhus (maks. 32 personer) *)

kr. ___________

r Sovesal (maks 30 personer)

kr. ___________

r Shelter/bålhytte

kr. ___________

i lejrcentret VRANUM BAKKEHUS, Vejlevej 62, 8800 Viborg i perioden
fra:

___________

dag, den

_____ / _____ 20 _____ , kl. _________

til:

___________

dag, den

_____ / _____ 20 _____ , kl. _________

Lejen betales senest 14 dage efter modtagelse af faktura og udgør i alt kr. ______________
*) Såfremt sovesal ved underskrivelsen af denne kontrakt ikke er medlejet, og det endelige antal overnattende
personer overstiger 32, (gælder ikke shelteroverrnatning) kræver brandmyndighederne, at yderligere deltagere
sover i sovesalen, hvorfor lejen heraf vil blive tillagt den endelige leje.
Hertil kommer el– og varmeforbrug:
Elforbrug efter måler kr. ________ pr. kwh. Oliefyrets driftstimer efter timetæller kr. _______ pr. time
Rengøring: r Lejer sørger selv for rengøring
Det er aftalt, at VRANUM BAKKEHUS sørger for rengøringen af
r Hele lejren r Hovedhus med soverum
r Hovedhus uden soverum
Tillæg for rengøring er aftalt til kr. ______________
Uddrag af lejrens regler og bestemmelser.

Oprydning og rengøring ved afrejse påhviler lejeren. (Såfremt lejer har aftalt rengøring (Kan kun aftales for kortere ophold), skal lokalerne inden afrejse være ryddet for affald/skrald, der ikke kan fjernes
ved normal støvsugning, ligesom borde, stole og madrasser placeres på samme måde som ved ankomsten)

Håndvaske, spejle og toiletter skal rengøres. Alle madrasser og køjer støvsuges grundigt . Alle gulve
støvsuges grundigt og dernæst vaskes med så lidt vand, som muligt. Kun brun sæbe må anvendes.
(forefindes i lejren). Evt. efterrengøring betales af lejer.

Service og bestik optælles, inden lejren forlades. Evt. bortkommet eller ituslået service, bestik, køkkenredskaber m.v. samt beskadigelse af lejrens bygninger, inventar eller installationer erstattes af
lejeren.

Inden lejren forlades, sættes inventaret tilbage til samme plads, som det stod på ved ankomsten til
lejren.

Hvis der under lejropholdet opstår fejl eller skade på bygninger, tekniske installationer eller inventar,
kontaktes lejrinspektøren. Det er ikke tilladt selv af udbedre eventuelle fejl eller skader.

Madrasser må ikke fjernes fra køjerum. Erstatningspris pr. beskadiget madras er p.t. kr. 750.

Lejrens bestyrelse forbeholder sig ret til at foretage inspektion i lejrperioden.
Ved lejrholdets eventuelle udebliven skal den faste leje erlægges.
Viborg, den

/

20

____________________ , den

/

20

_________________________________

____________________________________

for FONDEN VRANUM BAKKEHUS

for lejer

SE/CVR nr. 30 23 52 74

mailadresse:
Genparten af nærværende lejekontrakt returneres i underskrevet stand inden 14 dage til lejrinspektøren,
Jes Serup, Birkevej 23, 8800 Viborg, hvorefter lejemålet er indgået.

