Lejeaftale for Banehegnets
Beboer og Selskabslokale.
Som lejer____________________________________
Banehegnet
Banehegnet: ___________________ 2620 Albertslund.
2620 Albertslund.
Klublokale/Blå dør
Dato.
Web______.

/

- 20

Antal dage.:______________
96153-

-

.

Som lejer____________________________________________

Banehegnet___________________________2620 Albertslund

Lejemålet:

Beboerlokale med tilhørende garderobe, toiletter og køkken

Tidsrum.

Fra ________dag d.________/________20

kl. 10.00

Til ________ dag d.________/________20

kl. 10.00

Ansvar.

Lokalerne kan kun lejes af personer, der er bosiddende i
Banehegnet . Lejer skal være til stede under hele arrangementet.
Lokalet bliver fortrinsvist brugt af beboerklubberne,
hvorfor der kan forekomme effekter derfra i lokalet.
Inventar, service m.m. skal afleveres i samme stand som ved
modtagelsen, gulve, komfur og køleskab rengøres. Brugt service
afvaskes og sættes på plads.
Hvis lokale og service ikke afleveres i samme stand, som modtaget,
opkræves betaling for rengøring samt evt. ødelagt service over huslejen.

.

Lokalerne er kun beregnet til 30 personer, der må ikke spilles musik
for åbne vinduer og døre.
Det er ikke tilladt at sætte telte eller pavilloner op.
Der skal udvises hensyn til de omkringboende !
Efter kl. 22.00 må der ikke være støjende adfærd udendørs.
Ved skader på udendørs arealerne, påhviler det lejer at betale for
genoprettelse.
Overholdes ovenstående regler ikke, kan husstanden blive
udelukket fra at leje festlokalerne i 5 år.
Vedtaget på ordinært beboermøde den 11. september 2019

Affald.

Afleveres i de dertil opsatte containere.

Lejen:

Lejen er 300,- kr. for et døgn, 150,- kr. for efterfølgende døgn.
Lejen betales over huslejen samme måned lokalerne lejes, eller
snarest muligt efter hvis lejeaftalen er indgået senere end 1 måned
før lejemålets ikrafttræden.

Afbestilling.

Ved afbestilling senere end 1 måned før lejeaftalen træder i kraft
trækkes afbestillings gebyr på 200,- kr. over huslejen

Nøgler:

Hentes i kontortiden tidligst mandag før lejemålets ikrafttræden.

Lejer har med sin underskrift godkendt ovenstående lejeaftale samt at lejen og
eventuelle ekstra krav opkræves af BO-VEST og betales over huslejen.

Lejers underskrift.:

______________________________________

For ejendomskontor.:

_______________________________________

Lejeren har det fulde ansvar for sine gæsters optræden.
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