LEJEKONTRAKT "Hestestalden" Faaborg Golfklub.
Lejers navn_
_Tlf.
_
Adresse_____________________________
Udlejer : Faaborg Golfklub, Dalkildegaards Allé 1, 5600 Faaborg
Dato for lejemålet d.__________________
Prisen for lejemålet 2.000 kr.
Tidspunkt for lejemålet er fra kl.08.00 til kl. 06.00.
Ønskes lejemålet udvidet til dagen før betales 500 kr.
Lejemålet omfatter leje af borde, stole, adgang til anretterkøkken, toiletter og service til 72 personer.
Duge kan lejes af Café Dalkilden’s forpagter Kim Gjersen.
Ved lejekontraktens underskrift betales et reservationsgebyr på 500 kr. samt depositum på ligeledes 500 kr.
Ophæver lejeren lejekontrakten senere end 2 mdr. før lejeperiodens start er reservationsgebyret mistet.
Prisen for leje af lokalet er ekskl. rengøring.
Prisen for obligatorisk rengøringsassistance er 500 kr.
Lejer forpligter sig til:
At lokalerne er klar til rengøringsassistance senest kl. 06 den følgende dag.
Alle borde aftørres.
Ødelagt eller manglende service og inventar erstattes jvf. inventarliste.
Køkkenet skal være opryddet, borde, køkkenvask, ovn og komfur skal være rengjort.
Gulvene skal være fejet.
Køleskab skal være aftørret, slukket og skal stå åben.
At bruge lokalerne og dets faciliteter med nødvendig omhu.
At arrangementet afholdes således, at det ikke er til gene for naboer m.m.
At der ikke ryges indendørs.
At bortskaffe skrald og flasker i de opstillede containere.
Stole stables med 8 og sættes langs væggene.
HUSK! Følgende skal medbringes: Kaffefiltre, håndopvaskemiddel, karklude, grydesvampe samt viskestykker.
Udlejer forpligter sig til:
At inventar, service og installationer er brugbare og funktionsdygtige.
At udenomsarealerne er vedligeholdt og brugbare.
Pris for leje af putting green og driving ranch 800 kr. incl. leje af udstyr. Obligatorisk instruktør 400 kr. afregnes
direkte.
Pris for leje af par 3 banen 800 kr. incl. leje af udstyr. Obligatorisk instruktør 400 kr. afregnes direkte.
Dato.

/

Dato.

/

Udlejer__________________ Lejer_________________
Bankkonto: Reg.nr. 0828 konto nr. 000 188 2996 med angivelse af dato for arrangementet.
Den underskrevne lejekontrakt sendes til : Faaborg Golfklub, Dalkildegaards Allé 1, 5600 Faaborg.
Nøglen udleveres i kontorets åbningstid og afleveres i postkassen.

