
Borre Forsamlingshus
Klintevej 353

4791 Borre, Møn
CVR nr. 37532991

Kontrakt vedr. leje af Borre Forsamlingshus

Udlejer: Borre Forsamlingshus v/ Erling Hemmingsen

Lejer:   _________________________________________________

Mail /Tlf.:  ______________________________________________

Kontonr. (til tilbagebetaling af depositum): ____________________

Det lejede: (sæt X)

o Hele huset (ca. 110 gæster) pris 2.800 kr. + 700 kr. til rengøring
o Lille sal (ca. 40 gæster) 1.300 kr. + 500 kr. til rengøring
o Mindre arrangement (møde, generalforsamling, begravelse, m.v.) 1.000 kr. + 700 

kr. til rengøring
Rengøring betales særskilt, kontant eller MobilePay 20412336

Dato for lejemål: _____________________________________
(Start og ophør)

Pris:  ________________________________________________

Leje betales på konto 6140 – 4165583. Husk navn ved indbetaling.

Depositum: 
500 kr. betales ved underskrift af nærværende lejeaftale på konto 6140 – 4165583. Husk 
navn ved indbetaling.
Depositum tilbagebetales efter aflevering af nøgle og gennemgang af lokalerne.

Leje og betaling for rengøring skal være afregnet inden nøglen modtages.
 
Nøgle til Borre Forsamlingshus modtages kl. 12.00 dagen før, og afleveres kl. 12.00 dagen
efter festen/arrangementet.
Udlevering og aflevering sker i forsamlingshuset. Her gennemgås lokalerne for 
godkendelse af lokalernes stand ved overtagelse, samt aflæsning af el.
Ved aflevering tages stilling til evt. ekstra betaling for el, rengøring, og/eller erstatning for 
beskadiget inventar.

Lejen inkluderer forbrug af el (dog max 300 kW pr. udlejning - pris for ekstra kWh 2,50 kr.),
vand og varme, på forhånd rengjorte lokaler samt brug af alt inventar i Borre 
Forsamlingshus, herunder viskestykker, sæbe på toiletterne, toiletpapir, håndklæder 
affaldsposer, kaffefiltre, kaffesukker og kaffefløde.



Flaget er lagt frem, og lejer er ansvarlig for, at det tages ned ved solnedgang.

Alt, som lejer medbringer og stiller i Borre Forsamlingshus – inkl. øl, vin, spiritus m.v. – er 
for egen regning og risiko.
Genstande, som befinder sig i Borre Forsamlingshus ved modtagelsen, må ikke fjernes. 
Lejer er ansvarlig og erstatningspligtig ved bortkomst eller beskadigelse af Borre 
Forsamlingshus’ ejendom.

Eventuelt beskadigede genstande stilles frem for afregning på afleveringstidspunktet.

Glas og porcelæn afregnes med kr. 15,00 pr. stk. Andre beskadigede genstande afregnes 
til indkøbspris.

Lejer medbringer og bruger kun egen emballage til transport af eventuel overskydende 
mad.

Når Borre Forsamlingshus synes og afleveres, er det lejers ansvar, at:

 Al brugt service og køkkengrej er vasket op og sat på plads
- al opvask skylles af, før det sættes i opvaskeren
- al opvask skal tørres af med det samme, når det tages ud af opvaskeren
- glas skal poleres, inden de sættes på plads i bakkerne

 Ovn, køleskabe, vaske og køkkenborde er rengjorte
 Toiletter er ryddeliggjort
 Alle gulve er ryddet, fejet, og rengjort for større spild
 Affald er lagt ud i den opstillede container

- øl- og sodavandsdåser må ikke komme i containeren, må bortskaffes af lejer
 Gårdspladsen afleveres som modtaget.

Manglende eller mangelfuld oprydning af såvel lokaler som inventar og service efter
ovenstående anvisning sker for lejers regning med kr. 125 pr. time.
Slut-rengøring foretages af en af bestyrelsen i Borre Forsamlingshus anvist person. 
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