BYHUSET
Lejekontrakt for Byhuset, Gershøj havnevej 16
Gershøj d.___/___ 202_
Lejer:
Adresse:
Tlf. /mail:
Aftalen løber fra d.___/___202_ i tidsrummet 11:00 til 09:00 den
efterfølgende dag, hvis ikke andet er aftalt, og indskrevet i
nærværende kontrakt.
Obligatorisk rengøring kr. 450,- afregnes kontant med viceværten
el. mobile pay 42445144.
Betaling for leje af lokalet pr. døgn kr. 400,Betaling til bank skal ske senest ved afhentning af nøgle.
Reg.: 7632 Konto: 2054818 (Handelsbanken)
Alternativt afregnes der kontant til viceværten, Mie
Afhentning af nøgle sker efter aftale hos Mie, Bovelgårdsvej 15.
Jeg erklærer mig samtidig bekendt med ”retningslinjer for
benyttelse af Byhuset” (se bagsiden) samt at jeg er medlem af
Gershøj Bylaug.

Overtrædelse af retningslinjerne vil medføre fortabelse af retten til
at ̊indgå aftale om leje af Byhuset igen. Ret til ændringer
forbeholdes.

_______________________________
Gershøj Bylaug /Byhuset

________________________________
Lejer

Kvittering til lejer
Dato ___/___202_ Kvittering for indbetalt leje kr. ________
lejer:____________________

Lejedato ___________ kl. 11.00 til dato_________ kl. 9.00
Underskrift:

Retningslinjer for benyttelse af ”Byhuset”, Gershøj havnevej 16.
Følgende gælder for leje af Byhuset i Gershøj.
1. Leje inkl. rengøring betales forud, ved reservering. Kan afbestilles
vederlagsfrit op til 4 uger før lejedato. Herefter refunderes alene for
rengøring.
2. Lejer er ansvarlig for forvoldte skader på bygning og inventar; evt.
skader meddeles til udlejer, som herefter afgør, om der er
erstatningspligt.
3. Af- og på̊læsning samt parkering ved byhus er tilladt.
4. Arrangementer skal ophøre og gæster skal forlade Byhuset senest
kl. 23.00 på̊ mandage, tirsdage, onsdage, torsdage og søndage, og
senest kl. 24.00 på̊ fredage og lørdage. Oprydning kan̊ dog finde sted
efter disse tidspunkter.
5. Medbring selv duge, karklude, viskestykker og håndklæder.
6. Der må ikke benyttes lydanlæg eller arrangeres levende
musik/underholdning i en sådan grad/styrke, at det kan være til gene for
de omkringliggende naboer.
7. Rygning i lokalet er ikke tilladt – se opslaget i køkkenet.
8. Der er maskine opvaskemiddel, håndsæbe, køkkenrulle og toiletpapir.
9. Der er sprit til afspritning af borde m.v.
10. Der kan dækkes op til 50 personer

Instruks vedrørende oprydning i Byhus.
1. Bordene stilles på plads, aftørres og afsprittes.

2.
3.
4.
5.

Stolene sættes op på bordene
Alt vaskes op, opvaskemaskine tømmes, alt sættes på̊ plads
Køleskab tømmes og tørres af
Vinflasker og andet glas til re-cycling skal fjernes – der er
glascontainer på havnen
6. Affald skal ud i den store grønne container på husets østside (ned
mod havnen)
7. Der ryddes op på terrassen.
8. Husk alle personlige ejendele
Gershøj Bylaug december 2021.

