
 

Schweizervænget           Selskabslokalet 

Afdelingsbestyrelsen 
 

Januar 2013 I.P. 

 

 
Lejekontrakt nr.:_______Udlejning: Jette Linnet Nielsen tlf: 22903061 

                 e-mail. Jettelinnet@gmail.com 

 

Herved bekræftes aftale om leje af selskabslokalerne på følgende vilkår: 

 

 

            Tidsrum fra:_____ dag den____________ kl._________ 

            til:_____ dag den____________ kl._________ 

 

            Navn:_____________________________ tlf._________ 

 

            Adresse:_______________________________________ 

 

Lokaleleje: Weekend 500,00 kr. hverdag 350,00 kr. 

 

Indbetaling 8 dage før leje-dato 

 

Kvittering for indbetalt leje skal forevises ved afhentning af nøglen. 

 

Ved leje af selskabslokalet skal lokalet være tømt og døren være aflåst 

senest kl. 24,00. Det skal understeges, at lejeren af lokalet er ansvarlig for 

alle selskabsdeltagerne og for eventuelle skader, de måtte forvolde. 

Obs! Lyset slukker automatisk kl. 24,00. 

 

 

 

Dato:    Jeg erklærer mig indforstået 

    med de anførte regler. 

Schweizervænget:   Lejer: 

 

____________________  _____________________ 

 

  Se bagsiden 

 
 



 

Schweizervænget           Selskabslokalet 

Afdelingsbestyrelsen 
 

Januar 2013 I.P. 

 

Reservation: 

Henvendelse sker til et bestyrelsesmedlem for tiden Jette Linnet Nielsen tlf:22903061 

Reservationen er først gyldig når lejekontrakten er underskrevet og lejen er indbetalt. 

Hvis reservationen sker mindre end 8 dag før sker betalingen straks. 

 

Nøgle:  

Nøgler kan hentes efter aftale med Jette Linnet Nielsen og skal returneres til samme 

næste dag eller efter aftale. 

 

Benyttelsen: 

Udlejning kan kun ske for et lukket selskab alene for beboere i Schweizervænget med 

gyldig lejekontrakt. 

 

Hensyn: 

Der skal vises hensyn til de omkringboende d.v.s. vinduer og døre fra salen skal 

holdes lukket, når musikanlægget benyttes. Der må ikke udvises støjende adfærd i 

eller uden for lokalerne, der er til gene for de omkringboende. 

 

Musikanlæg:  

Der må kun benyttes det til lejemålet hørende musikanlæg, idet opmærksomheden 

henledes på, at anlægget er effektbegrænset af hensyn til de øvrige beboere. Levende 

musik er ikke tilladt. 

 

Rengøring: 

 

• Alle gulve skal fejes / støvsuges og vaskes. Det vil sige at der skal vaskes gulv 

på toilet – indgang – lille rum – køkken -stort rum også under alle border. 

 

• Alle borde skal afvaskes. 

 

• Toilettet, håndvask og spejl skal rengøres. 

 

• Alle overflader i køkken skal tørres af. 

 

• Ovn, køleskab og komfur skal vaskes af.  

 

• Der skal lukkes for alle radiatorer (4 stk.) 

 

• Der skal lukkes for vand og el til opvaskemaskine, ligeledes slukkes inde i 

køleskabet kontakten sættes på 0, og der sættes noget i klemme i begge døre. 


