Lejekontrakt for fællesfælleshuset (FFH)
Rengøringsreglement

Navn:

1. Alle gulve fejes og vaskes. Dette inkluderer
toiletgulve, gang samt bag baren.
2. Møbler rengøres og stilles tilbage på plads og i
samme tilstand som modtaget.
3. Karme og andre overflader aftørres.
4. Toiletter og håndvaske rengøres.
5. Gulvmåtter afbankes.
6. Udendørsarealer ryddes for alt affald.
7. Lånte bænke samt griller stilles på plads.
8. Lånt service ved spisning skal vaskes op og sættes
på plads.
9. Viskestykker m.m. vaskes.
10. Hvis opvaskemaskinen anvendes skal denne tømmes igen.

Lejlighed:

Telefon:

E-mail:

Detaljer for udlejning
Lejeperioden går fra den

/

-20

deltagere. Arrangementet starter kl.

kl.

til den
og slutter kl.

/

-20

kl.

med cirka

.

Betingelser for leje af FFH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dato

Lejer skal bo på C. W. Obel kollegiet og skal være deltager i arrangementet.
Lejer betaler 200 kr. i leje samt 500 kr. i depositum senest ved nøgleoverdragelsen.
Ved lejers annullering af lejeaftale tilbagebetales kun depositum.
Lejer gør rent jf. rengøringsreglementet ovenfor. Manglende rengøring vil medføre reducering af
tilbagebetalt depositum.
Lejer er ansvarlig for alle opståede skader, der måtte komme i lejeperioden. Dvs. at lejer betaler
erstatning for ting der er ødelagt eller bortkommet og ikke kan dækkes af depositum.
Hullerne i poolbordet må ikke tildækkes, så ballerne ikke kan falde tilbage i bordet.
Ophold på poolbordet er strengt forbudt.
Tilkøb af fri pool koster 150 kr. og betales sammen med leje og depositum.
Overnatning i FFH er ikke tilladt.
Lejer er ansvarlig for aflåsning af FFH samt tilkobling af alarm. FFH må ikke efterlades uden dette er
sket.
Leje af FFH er først afsluttet efter godkendelse af FFH samt tilbagelevering af nøgle.
Det er ulovligt at sælge varer hvor der ikke er betalt dansk moms og afgifter på. Dvs. at der ikke
må sælges varer, som er købt i f.eks. Tyskland.

Lejers underskrift

Dato

Udlejers underskrift
(for modtaget depositum)

Dato

Lejers underskrift
(for depositum retur)

