
Lejeaftale  –  Øster Snede Spejderhus 

Lejer: Navn          __________________________________________________________________ 

 
Telefon og e-mail: __________________________________________________________________ 
 
lejer herved Øster Snede Spejderhus fra den         /         til         /         20         til afholdelse af  
 
 
                                 Kort beskrivelse af begivenhed (konfirmation, familiefest, 50 års fødselsdag, barnedåb mm) 
 

Prisen for at leje Øster Snede Spejderhus er pr. 1. januar 2022 i alt kr. 2.500, (2.000 kr. for leje og 500 kr. til obligatorisk 
rengøring). Betaling skal ske ved overførsel til konto 8131 6130711039 senest 14 dage før lejemålet. Lejen inkluderer 
adgang til benyttelse af husets service samt slutrengøring. Lejer har ikke adgang til patruljerum. Der udlejes som 
udgangspunkt ikke til ungdomsfester. Vi tager forbehold for prisjusteringer. Lejen indeksreguleres hver den 1. januar 
med 50 kr. Tidsrummet for leje er max 48 timer, tidsrum aftales med udlejer. 
 

Der skal være ro omkring Spejderhuset kl. 24.00 af hensyn til husets naboer.  
Hvis der spilles musik, skal døre og vinduer lukkes kl. 24.  

Ved afbestilling senere end 14 dage før lejedatoen betales en kompensation på 500 kr. og udlejer forbeholder sig ret til 
at udleje Spejderhuset til anden side. 
 

Ved funktionssvigt: Se listen over kontaktpersoner på opslagstavlen i hall’en. 
 

Ordensregler ved leje af Øster Snede Spejderhus 
 

Ansvar: Lejer accepterer at være erstatningspligtig, hvis lejer eller dennes gæster forvolder skade på bygning eller 
 inventar, service og AV-udstyr, som tilhører Spejderhuset. Reglerne i lejeloven gælder for lejeforholdet. 
  

Rengøring: Bordene skal blive stående i salen. 
 Stolene stables i rummet ved siden af salen. 
 Gulvene fejes i de lokaler, der har været benyttet. 
 Affald skal bæres ud i affaldscontainer. 
 Lejer tager selv flasker og dåser med hjem 
 Hvis der er meget beskidt og behov for udvidet rengøring, betales yderligere kr. 500 
  

Køkken: Bestik og service skal rengøres, aftørres og stilles på plads i skabene. 
 Brug af opvaskemaskinen skal ske efter den opsatte brugsanvisning 
 Bordplader i køkken tørres af efter brug. 
 Kaffemaskine, komfurer og ovne rengøres efter brug. 
 Køleskab og fryser tømmes inden afrejse. 
 

Bålplads: Skal renses efter brug. Der må opstilles grill på gårdspladsen. 
 

Øvrigt: Der må ikke sømmes, skrues i lofter og vægge. 
 Stole og borde må ikke tages ud af huset. 
 Rygning foregår udenfor. 
  

HUSK ved  at sikre, at alle udvendige døre og vinduer er lukkede og låst. 
afrejse: at alle radiatorer er skruet ned på 1. 
 at alt lys er slukket og alle vandhaner er lukkede.  
 at aflevere nøgle hos Dina Schifter Pedersen, Højmarksvej 46, Kragelund, 8723 Løsning. Tlf. 93868723 

Dato         /         20    
 
Underskrift lejer:   Underskrift udlejer: 
 

_______________________________________ _________________________________________ 
 
Info til lejer: Lejeaftalen findes på hjemmesiden: http://www.snede-spejderne.dk. Den udfyldes og mailes til Dina på: 

spejderhuset41@gmail.com eller afleveres i hendes postkasse på ovenstående adresse. 

http://www.snede-spejderne.dk/
mailto:spejderhuset41@gmail.com

