Ørsted Forsamlingshus
Ørsted Bygade 20, Ørsted
4622 Havdrup

www.ØrstedForsamlingshus.dk

info@ørstedforsamlingshus.dk
Aftale om afhentning af nøgler:
tlf.:+45 5164 1184 v/Louise

LEJEKONTAKT – ØRSTED FORSAMLINGSHUS
Bestyrelsen for Ørsted Forsamlingshus byder velkommen og glæder os over De har valgt netop vores hus til
Deres arrangement.
Udfyldes af lejer:
ANLEDNING:

ANTAL GÆSTER:

LEJEBELØB:

Navn:

LEJEPERIODE

Adresse:

Fra dato:

Postnr./By:

Klokken:

Tlf.:

Tlf.: XXXXXXXX

Til dato:

Mail:

Klokken:

Bank reg.nr./konto nr.:

Underskrift:

Betaling:

Depositum ved kontraktens indgåelse: 1200,-kr. Depositum tilbagebetales ikke ved aflysning fra lejers side.
Kontrakten er først gensidigt bindende når depositummet er betalt.
Lejebeløbet overføres senest 4 uger før lejedato. Kontrakten betragtes som annulleret, såfremt lejebeløbet ikke er
betalt rettidigt. Det er lejers eget ansvar at gøre sig bekendt med ordensregler og force majeure. Begge dele findes
på hjemmesiden www.ørstedforsamlingshus.dk.
Begge beløb overføres til Forsamlingshusets bank - Den Danske Bank: REG.NR.: 1551 KONTO NR.: 4957827492
Anfør venligst navn ifølge lejekontrakt og dato for arrangementets begyndelse (Eksempel ”Hans Hansen 22.03.2021).
Udgifter til slutrengøring (600,-kr.) samt skader på hus eller inventar modregnes før tilbagebetaling af depositum.
Rest depositum tilbagebetales til ovenstående mobilnummer/bankkonto.
Såfremt depositum ikke dækker eventuelle skader, fremsendes specificeret regning til indbetaling.

Opgørelse fra udlejer:
Depositum:

1200,-kr

Slutrengøring (kan ikke fravælges):

-600,-kr

Ekstra rengøring:

kr

Erstatning:

Kr

Ekstra betaling til udlejer:

Kr

Refusion til lejer:

Kr

Udlejers felt:
Kontrakt nr.:
Depositum modtaget:
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Dato:
Leje modtaget:
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LEJEPRISER FOR ØRSTED FORSAMLINGSHUS

Stuen aften (kun man-/torsdag) kl.17.00 til kl.24.00
Store sal aften (kun man-/torsdag) kl.17.00 til kl.24.00
Huset med service 12 timer (kun søndag) kl.09.00 til kl.21.00
Huset med service 24 timer (f.eks. lør-/søndag) kl.09.00 til kl.09.00
Huset med service 48 timer (f.eks. fre-/søndag) kl.18.00 til kl.18.00
Begravelser etc.
Ønskes anden lejeperiode – kontakt os ;o)

1000,-kr.
2200,-kr.
2500,-kr.
3500,-kr.
4500,-kr.
800,-kr.

Forsamlingshuset lejes IKKE ud til personer under 25 år.
Det forudsættes at lejer og bruger er én og samme person.
Det er altid lejer der har det fulde ansvar for overholdelse af husregler og rengøring.
Der må opholde sig op til 100 siddende personer i huset.
Der må opholde sig op til 120 personer til åbent hus og lignende.

ORDENSREGLER FOR ØRSTED FORSAMLINGSHUS
Der må ikke sættes søm og stifter i mur og træværk, de opsatte kroge rundt i salen kan benyttes.
Der er rygning forbudt i hele huset. Rygning foregår udendørs og skodder smides i potte med sand til samme formål.
Huset skal afleveres i ryddelige stand, således det er klar til slutrengøring.
Det vil sige at borde og stole stilles efter anvisning, køkken ryddes og der vaskes op (læs venligst instruktioner på
væggen i køkkenet).
Såfremt der er behov for ekstraordinær rengøring, vil dette blive takseret til 600,-kr/time.
Vis hensyn til vore naboer:
• Musik må ikke spilles med åbne vinduer eller åbne døre.
• Efter kl.23.00 skal ophold udendørs være dæmpet og begrænset til markeret opholdsareal.
• Efter kl.24.00 skal alle døre og vinduer holdes lukkede.
• Efter kl.02.00 skal der være ro, udendørs ophold og larmende adfærd ophører totalt.
I værste fald vil overtrædelse af ovenstående blive anmeldt som husspektakler!

HVEM ER ØRSTED FORSAMLINGSHUS
Ørsted Forsamlingshus er et gammelt hus fra 1914 og drives af en frivillig bestyrelse med støtte fra frivillige
Ørsteder.
Huset udlejes for at have økonomi til driften, således at Ørsted by og omegn har et mødested hele året.
Huset har det seneste år gennemgået en større renovering af gulve & vægge samt maling af loft og i det hele taget et
facelift i den store sal og forstue.
Det betyder også at huset i dag fremstår som et hyggeligt og typisk forsamlingshus, hvor der både er nyt og
gammelt, side om side.
Mvh Bestyrelsen for Ørsted Forsamlingshus
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