
Nim Forsamlingshus 
Lejekontrakt 

____________       ___________ 

Nim Forsamlinghus, Hovedgaden 10, Nim, 8740 Brædstrup 

Undertegnede lejer hermed Nim Forsamlingshus på de vilkår, der står anført nedenfor. Med 
underskriften bekræftes det, at lejer har læst og forstået hele lejekontrakten. 

Lejer (Myndig person over 18 år): 

Navn:____________________________ 
Gade: ____________________________ 
Postnr: _______  By: ______  Tlf.nr: ______ 
Begivenhed: ______________ 
Lejeperiode: ______________ 

Leje incl. moms: Depositum: Valg: 
Medlemmer 1700 kr. 1000 kr. 
Ikke medlemmer 2200 kr. 1000 kr. 
Begravelse, mindehøjtidelighed, general forsamling 1250 kr. 1000 kr. 
Ungdomsfest 7000 kr. 3000 kr. 
Salleje varighed u. 5 timer 800 kr. 1000 kr. 
Ekstra dag 500 kr. 

Senest 30 dage før leje skal lejen + depositum være Nim Forsamlingshus i hænde. Beløbet 
betales via linket i mailen.

Kontrakten er først gyldig når depositummet er indbetalt. Såfremt lejer ønsker at ophæve 
kontrakten mindre end 4 uger før aftalt udlejning, er depositummet tabt. 

Vi forbeholder os ret til at trække i depositummet, hvis der er ødelagte ting eller hvis huset ikke 
afleveres, som det er modtaget. Såfremt beløbet for evt. ekstra udgifter overstiger 
depositummet, opkræves det manglende beløb. 

Lejer d.     /    /20  Udlejer d.     /     /20 

____________ ____________ 



Nim Forsamlingshus 
Lejekontrakt 

____________       ___________ 

Lejeren er forpligtet til: 

Rydde op  
Vaske op  
Rengøre ovn, komfur, kaffemaskine, køleskab og opvaskemaskine.  Fryser og kølerskab 
må ikke lukkes.  
Bordene vaskes og tørres af og sættes, som da lejer modtog huset. (De små borde skal stå i 
salen) Overskydende borde sættes i det lille rum med borde og stole.  
Stole stables 10 stk. i hver stabel. Køres ud i det lille rum med borde og stole. 
Gulvene fejes og vaskes. 
Affaldssække og tomme flasker anbringes i de respektive containere bag forsamlingshuset.  
Døre og vinduer skal lukkes og låses.  
Lyset skal slukke 

Ordensregler: 

- Der må kun ryges udenfor.
- Stolene anvendes kun til at sidde på og må ikke tages med udenfor.
- Der skal tages hensyn til naboer mht. åbne vinduer og højt musik
- Ophold ud mod gaden er ikke tilladt, brug terrassen bag huset.
- Spildes der på gulvet skal det tørres op hurtigst muligt.
- Udendørsarealerne skal være ryddet for alt affald, flasker, dåser mv.
- Ødelægges der noget skal det erstattes eller er det nødvendigt med ekstra rengøring,

trækkes dette fra depositummet

Udlevering og aflevering af nøgler samt besigtigelse af forsamlingshuset aftales 
med Nim Borgerforening. 

Nim Forsamlinghus, Hovedgaden 10, Nim, 8740 Brædstrup 




