Lejekontrakt af ’Hovedhuset’ på Camp Adventure
Navn:
Adresse:
Telefonnummer:
Lejeperiode:
Antal personer:
Lokaleleje
Lokalet udlejes for et døgn ad gangen – fra kl. 0900 til kl. 0900 den efterfølgende dag (Ved behov
for overskridelse af de fastlagte udlejningstider, kan dette i nogen grad aftales på forhånd mod
ekstra betaling).
Lokalernes stand
Lokaler og inventar skal afleveres i samme stand, som de modtages senest kl. 9.00 dagen efter
arrangementet. Hvis lejerne bemærker eller mener, at lokaler og/eller inventar er beskadiget,
bedes de gøre Camp Adventures personale opmærksom herpå inden arrangementet.
Rygepolitik
Skraldespande skal benyttes til skodder. Det er ikke tilladt at ryge indendørs.
Affald
Såfremt lejer selv medbringer catering og drikkevarer, skal brændbart affald deponeres i Camp
Adventures opstillede containere – ikke brændbart affald, såsom flasker, foliebakker, mv. skal
lejer selv bortskaffe.
Rengøring
Lejer forpligter sig til at aflevere service og inventar rengjort. Ligeledes er lejer ansvarlig for
oprydning samt at gulve er fejede i de lejede lokaler efter arrangementet.
Service
Ved leje af Camp Adventures lokaler er det muligt at låne service. Dette skal vaskes af og
afleveres i samme stand, som det modtages. Det er også muligt at medbringe eget service.
Der er tale om standardservice, som inkluderer:


100 stk. Tallerkener (to størrelser)



200 x bestik



100 stk. Vandglas



200 stk. Vinglas (to størrelser)



50 stk. Kaffekopper

Med i lejen er også:


4 x Ovne, industriopvaskemaskine, kaffemaskine, industrikomfur, køleskabe, gryder,
pander mm.



Kandelabre.

Tilkøb: Dug = 54 kr, stofserviet = 5 kr.
Depositum
Depositum på kr. 2.000 kr. indbetales ved reservering af lokale på konto 8075-1343643 og
lejekontrakt sendes underskrevet. Reservation er først gældende når depositum er modtaget.
Depositum tilbagebetales efter arrangementets afholdelse.
Pris
Prisen for leje af Hovedhuset er 9500 kr. (max 60 personer) inkl. forbrug og slutrengøring*
(*forbrug inkluderer el, varme, toilet, vand)
Såfremt leje af lokaler er en del af en samlet pakke, hvor der betales for mad og adgang og evt.
adgang til trætopbanerne gennem Camp Adventure, er lokaleleje inkluderet.
Betalingsbetingelser og Afbestillingsregler
Lejen indbetales til Camp Adventure senest 1 måned før afholdelse af arrangementet. Såfremt
lokaler og faciliteter afleveres i samme stand som ved modtagelse, tilbagebetales depositummet.
Såfremt betingelserne for leje ikke er efterlevet som aftalt, hæfter lejer for erstatning og
rengøring af inventar og faciliteter.
Ved hel eller delvis aflysning mindre end fire uger før afholdelse af arrangement, tilbageholdes
depositum samt 25 % af prisen på den samlede leje/bestilling.

____________________

____________________

Dato / Udlejer (v. Camp Adventure)

Dato /Lejer

