
Lejekontrakt for Volsted og Omegns Borgerforenings hoppepude. 

 

Udlejer: Volsted og Omegns Borgerforening. 

(Kontaktoplysninger fremgår af den underskrevne lejekontrakt) 

 

 

 

 

 Kontonummer for indbetaling, oplys navn og lejedato.  Reg. 9349 Konto. 4582554779 

Husets adresse, Volsted Bygade 52, 9530 Støvring, hvor hoppepuden skal afhentes.  

Lejer: Navn. 

 Adresse. 

 Mobil. 

 Mail. 

 Kontonummer til retur af overskydende depositum. 

 Dato for lejemål. 

 Lejemålet er først endeligt, når udlejer kan se indbetalingen på sin konto. 

Pris. Lejepris sammen med forsamlingshuset  Kr. 1200,00 + Kr. 500,00 i depositum. 

Lejepris for medlemmer   Kr. 500,00 + Kr. 500,00 i depositum. 

 Lejeperioden er 24 timer fra udlevering. 

 

Betingelser. Lejer er den som har navn på lejekontrakten, skal vær over 18 år, og myndig. 

Lejer har det fulde ansvar for hoppepuden, og dem som benytter den i lejeperioden. 

Lejer skal have været medlem af borgerforeningen i mindst 6 måneder, ved lejeperiodens 

begyndelse, for at få medlemspris. 

Hoppepuden må kun anvendes til private arrangementer, for lejers egen husstand og 

inviterede gæster. 

Hoppepuden skal konstant være overvåget af en voksen person, som kender reglerne for 

brugen, når den benyttes. 

Hoppepuden må kun benyttes når den er helt tør. 

Der må ikke benyttes fodtøj på hoppepuden. 



Hoppepuden måler 7 x 7 m. 

Der må maks. være 6 børn på hoppepuden af gangen. 

Hoppepuden må ikke anvendes eller betjenes i vindhastigheder over på 8,9 m / s - 20 mph. 

Der må ikke være børn på hoppepuden, når du lukker luften ud af hoppepuden, da dette vil 

forårsage skader. 

Enhver fejl eller mangel der konstateres, skal straks meldes tilbage til udlejer. Hvis man er i 

tvivl om det har indflydelse på sikkerheden, må hoppepuden ikke benyttes før dette er 

udbedret. 

Det er lejers ansvar både at opstille og sammenpakke hoppepuden, og den skal være helt tør 

ved sammenpakning. 

 

Ved opstilling skal den medfølgende vejledning altid følges- 

Hoppepuden skal stå på et fast, jævnt underlag på den medfølgende presenning. 

Puden skal placeres således at pumpen står hensigtsmæssigt. 

Der skal 2 store pløkker bankes helt ned, i hvert hjørne af hoppepuden. 

 

 

 

 

 

  

 Dato.  Underskrift udlejer. 

 

 

  

 Dato.  Underskrift lejer. 


