CVR. NR. 34658994

Ringkøbing, den
Navn:
Adresse:
Tlf.:
Mobil:

Mail:

Lejeperiode:

Lejepris:

Kr.

heraf moms kr.

Lys- og varmeforbrug og slutrengøring er inkluderet i lejeprisen.

I særlige tilfælde kan der komme en ekstra regning på rengøring.

Fadølsanlæg, PA- og musikanlæg er ikke omfattet af lejemålet.

Der fremsendes faktura efter endt lejemål.
Ved afbud mindre end 4 uger før betales 50% af lejeprisen.

Prisen omfatter leje af:
Koncertsal, køkken, barområde, foyer (stueetage) og mellembygning.
Ved underskrift af denne kontrakt erklærer lejeren sig indforstået med ovennævnte samt at have
læst og accepteret vedhæftede dokument med ”Generelle betingelser”, som er en integreret del af
denne kontrakt.
Kontrakten foreligger i 2 eksemplarer og sendes i underskrevet stand retur til Generator,
Kastengevej 3, 6950 Ringkøbing eller indscannes med underskrift og mailes til anton@spillestedetgenerator.dk senest 5 dage fra dags dato. I modsat fald kan Generator disponere til anden side.

Generelle betingelser
Det lejede er til rådighed fra kl. 10.00, og afleveres efterfølgende dag kl. 10.00, med mindre andet
aftales.
Alle husets lokaler, faciliteter og udstyr afleveres i samme stand som modtaget.
Stole og borde sammenklappes, stables og ryddes på plads.
Køkkengrej og service tilhørende Generator vaskes op og sættes på rette plads. Husk evt. at tømme
opvaskemaskinen.
Lys slukkes i alle rum, med undtagelse af nødbelysning.
Døre og vinduer lukkes og låses.
Tjeklisten der medfølger denne lejeaftale afleveres udfyldt sammen med nøglerne.
Der må ikke ryges indenfor i Generator – der henvises til p-pladsen.
Der må spilles musik for lukkede døre og vinduer indtil klokken 24:00 på søndage, mandage,
tirsdage, onsdage og torsdage. På fredage og lørdage må der spilles musik for lukkede døre og
vinduer indtil efter midnat klokken 01:30.
Der må aldrig spilles musik eller på anden måde genereres lyd på en sådan måde at den vil være til
gene for naboer.
Lejer/bruger må ikke fremleje, herunder overdrage brugen af det lejede / lånte til andre.
Udlejer er ikke erstatningsansvarlig, såfremt det lejede/lånte ikke kan stilles til rådighed i henhold
til det aftalte på grund af brand, vandskade, funktionssvigt i vand, varme, el og lign.
Såfremt brug af udstyr – ex. køleskab, kaffemaskine m.v. – indgår i aftalen, er Generator ikke
erstatningsansvarlig på grund af funktionssvigt, uanset årsagen hertil. Anvendelse af udstyret sker
for lejers risiko.
Lokaler, inventar med mere afleveres i samme stand, som ved overtagelsen, herunder ryddeliggjort.
Se checklisten. I modsat fald holdes lejer erstatningsansvarlig.
Underskrifter:

Lejer:

Udlejer:

Navn med blokbogstaver:

Navn med blokbogstaver

ANTON BJERG

