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KUNDBY FORSAMLINGSHUS 

KIRKEBAKKEN 6, KUNDBY 

4520 SVINNINGE 

Lejekontrakt for 24 timers arrangementer, hvor lejeren selv er vært. 

1.  Lejemålet kan gå fra den pågældende dag kl. 9.00 til dagen efter kl.09.00. 

Prisen for udlejning af forsamlingshuset er følgende: 

Hele huset incl. rengøring, serviceleje & renovation kr. 2.500,00 

Leje af duge incl. vask.  kr.    500,00 

Leje af flag  kr.    100,00 

Ønskes nøglen før kl. 9.00 den pågældende dag, eller til kl. 12.00 den efterfølgende dag, koster det 
ekstra   kr.     500,00  

Alle priser er inklusiv 25 % moms. 

I lejen er desuden indregnet forbrug af vand, varme og elektricitet samt kaffefiltre, papir og sæbe. 

 

2.  Ved bestilling (reservation) af Kundby Forsamlingshus erlægges rate på kr. 1250,00 af den pålydende 
udlejningspris. Restbeløbet betales senest 1 mdr. før afholdelse af arrangementet. Såfremt lejeaftalen aflyses 
af lejer tilfalder det indbetalte rate beløb Kundby Forsamlingshus; dette tilbagebetales kun i tilfælde af at huset 
kan genudlejes. Kundby Forsamlingshus forbeholder sig ret til prisstigninger. 

 

3. Lejeren skal sørge for, at der ikke sælges alkohol m.v. (iflg. Lovgivning) under arrangementet, ønsker man 
at sælge alkohol, skal lejeren selv søge lejlighedsbevilling ved Holbæk Politi. 
www.politi.dk/da/borgerservice/blanketter.  

Ved traditionelle familiefester kræves ingen bevilling. 

 

4.  Lejeren vil af den tilsynsførende få oplysninger om varme, lys og ventilation. Ved driftsforstyrrelser af 
ovennævnte, kontaktes først den tilsynsførende, træffes denne ikke, kontaktes den nødvendige håndværker 
(se opslagstavle i køkkenet). 

 

5.  Kun forsamlingshusets service må benyttes. 
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6.  Lejeren er ansvarlig for forsamlingshuset i den nævnte udlejningsperiode. Ligeledes er lejer 
erstatningspligtig for skader fremkommet på grund af hærværk m.v. Lejeren har pligt til at anmelde og erstatte 
manglende og ødelagt inventar, porcelæn. Erstatning betales efter regning. Erstatningspriser se opslagstavle. 

For strømsvigt, tyveri m.m. har forsamlingshuset intet ansvar. Al færdsel og ophold på nabogrunde er strengt 
forbudt. 

7.  Lejeren skal efter arrangementet tørre borde og stole af og derefter sammensætte borde og stole 
som ved modtagelsen, feje/støvsuge gulve, tømme affaldsposer på toiletterne, feje og tømme 
askebæger udenfor. ALT AFFALD SKAL FJERNES. Flasker kan kommes i flaskecontainer. 

 Service der er anvendt rengøres, opvaskemaskinen tømmes og aftørres både indvendigt og 
udvendigt. Ovnen rengøres (husk filter), kaffemaskinen aftørres. I tilfælde af mangelfuld rengøring, kan 
ekstra betaling påregnes. 

8.  Ingen personer under 21 år kan leje Kundby Forsamlingshus uden vært. 

9.  Musikken skal stoppe kl. 02.00, af hensyn til omkringliggende beboelser. 

10. Klager over husets rengøring, herunder porcelæn, skal indgives til udlejer/bestyrelsen, inden huset tages 
i brug, et bestyrelsesmedlem vil herefter besigtige standen og tage stilling til klagens berettigelse.  

11. Det er lejerens ansvar, at huset naboer generes mindst muligt i hele lejeperioden. Gæsters ophold udenfor 
forsamlingshuset bør begrænses mest muligt, og efterladenskaber af enhver art skal undgås. Åbning af 
vinduer under brug af musik, bør indskrænkes til mindst muligt. 

Parkering skal foregå enten overfor forsamlingshuset (brugsens P-plads) eller på p-pladsen længere oppe af 
Kirkebakken.   

Udlejning af Kundby Forsamlings er aftalt den 

Udlejningsperioden   dato                 kl  9.00 til dato                 kl. 9.00 

Pris leje total  kr.         . 

1 Rate            kr. 1250  Betalt dato.                  . 

LEJEKONTRAKTEN ER FØRST GYLDIG NÅR 1 RATE ER INDBETALT, HUSK NAVN PÅ 
INDBETALINGEN. Kan betales med Mobile Pay 

NØGLE TIL FORSAMLINGSHUSET UDLEVERES FØRST, NÅR RESTBELØB ER INDBETALT. 

Kundby den  

Som Lejer af Kundby Forsamlingshus  Tilsynsførende 

Navn: _______________________ 

Adresse:  

Tlf:  

Underskrift: ________________________ 


