Lejekontrakt
Navn
Adresse
Postnummer og by
Telefon
E-mail
ID.nr.:
Det bekræftes herved, at Grænseborgen er lejet til følgende formål:

Fra:

Til:

Kontrakten er baseret på, at lejebetingelserne på næste side overholdes.
Lejen for perioden udgør kr.

Obligatorisk rengøring af lejren
Elmåler ved afrejse:
kWh
Elmåler ved ankomst:
kWh
Elforbrug i lejeperioden:
kWh
Evt. beskadigelser/ødelæggelser på ejendom eller inventar:

1100,- kr.

kr.

I alt
Herfra fragår depositum

kr.
kr.
kr.
kr.

Restbeløb til betaling/udbetaling

kr.

Hvis der ønskes elektronisk betaling anføres EAN Nr. her:
Depositum udgør et beløb svarende til 25 % af lejen, dog min. 1500,00 kr. der betales snarest
muligt. Kontrakten anses først for at være gyldig, når dette beløb er registreret.
Lejen på
kr. skal være indbetalt senest 8 uger før lejemålets start.
For at sikre korrekt registrering af indbetalingen, skal de vedlagte indbetalingskort benyttes også ved betaling via netbank.
Vi henleder opmærksomheden på, at hvis man ønsker at leje hytten til private formål SKAL der i
arrangementet indgå en guidet naturtur med en af vores Naturvejledere, for alle arrangementets deltagere.
Der afregnes p.t med kr. 400,00 direkte til naturvejlederen.
Elprisen afregnes pt. med 2,75 kr./kWh.
Internet kan i lejeperioden anvendes uden beregning.
For øget komfort kan fjerntænding af varmen ske seks timer før ankomst.
Dette aftales med udlejer og prisen herfor er kr. 200,00 til at dække udgiften til el.
Ved beskadigelse af brandslukkere betales for afprøvning og ny plombering – dagspris 1.000,00 kr.

Side 1 af 2

Lejebetingelser
•

Der skal være ryddet op indvendig og udvendig. Alle gulve skal fejes/støvsuges, service
afvaskes og anbringes som ved overtagelse. Borde og stole anbringes som vist på skitse
i lokalet. Toiletter, håndvaske og bruserum efterlades i en sådan stand, at der kun
kræves almindelig rengøring. Affaldsposer fra alle rum anbringes i containeren.
Sengene støvsuges og madrasser støvsuges og stilles på højkant.

•

Grænseborgen har 50 sovepladser fordelt på 10 rum. Der må ikke overnatte personer
ud over det anførte antal sovepladser.

•

Lejeren medbringer selv dyner, puder eller soveposer samt håndklæder, viskestykker
og toiletpapir. Det er obligatorisk at anvende lagen på alle madrasser.

•

Lejeren har det fulde ansvar for det lejede i lejeperioden og vil blive draget til ansvar
for evt. ødelæggelser af inventar. Dette gælder også omkostninger til reparation af
alarmanlæg, hvor det kan dokumenteres, at der i lejeperioden har været indgreb i
installationen.

•

Teltslagning og camping på pladsen er ikke tilladt og der må udelukkende tændes bål
på de eksisterende bålpladser.

•

Ved annullering af lejemålet tilbagebetales depositum såfremt lejren bliver genudlejet.
Ved annulleringen mindre end 8 uger før lejeperiodens start, tilbagebetales lejen, hvis
lejren genudlejes, men retten til depositummet bortfalder.

•

Lejren er beliggende i statsskov og derfor underlagt de gældende regler for færdsel i
statsskove. Se mere på www.skovognatur.dk

•

Bommen på adgangsvejen skal holdes lukket. Når lejren forlades skal bommen
endvidere være aflåst. For at begrænse antallet af motorkøretøjer ved lejren bedes
parkeringspladsen ved bommen benyttet.

•

I lederværelset findes en nødtelefon med et fast antal indkodede numre. Der kan ringes
til Grænseborgen på 75 57 37 22.

•

Kontrakten udfærdiges i 2 eksemplarer. Begge eksemplar sendes til udlejer i underskrevet
stand. Lejers eksemplar returneres underskrevet af udlejer. Kontrakten er først gyldig når
der er indbetalt depositum, på det indbetalingskort, der er med den returnerede kontrakt.

Kolding, den

, den

For udlejer:
Tove Schmidt
Lerbjergvej 36
6000 Kolding
75 52 95 61

Lejer:
Navn:
Adresse:
By:
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