
 

Davinde Beboer- og Forsamlingshus - Vandmøllevej 12 – 5220 Odense SØ 

Lejeaftale 
Lejers navn  

Lejers Adresse  

Telefon / E-mail    

   

Forsamlingshusets CVR Nr. 77844457 

Pengeinstitut Sparekassen Sjælland-Fyn 

Kontonummer (husk at angive fakturanr. ved 
indbetaling) 

0828-2520664 

 

Dato for arrangementet / fakturanummer  

Anledning for arrangementet  

Hele forsamlingshuset (maksimalt 85 personer)  

Kaffestuen 1. Sal - inkl. køkken  

Faciliteterne står til lejers disposition i tidsrummet xx/xx - 20xx kl. xx:xx   til xx/xx - 20xx kl. xx:xx 

   

Beskrivelse Beløb 

Leje for forsamlingshus Kr. 

Leje af klaver (+200.-) Kr. 

Leje af lydanlæg, til baggrundsmusik el. mikrofon (+200,-)  Kr. 

I alt til indbetaling på ovenstående kontonummer: Kr. 

 

Den foreløbige reservation ophæves automatisk,  
såfremt lejen ikke er indbetalt senest den:   

xx/xx - 20xx 

 

Betingelser: 
Ved afbestilling af forsamlingshuset returneres 50 % af lejeprisen. Ved lejers afbestilling kan udlejer frit udleje 
faciliteterne til anden side.  
 
Lejer har ved accept medgivet at være fyldt 21 år på udlejningstidspunktet, samt at være tilstede under 
udlejningen 
 
Lejer har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og deres anvendelse i det aftalte tidsrum. Faciliteterne skal 
afleveres i samme fysiske stand som ved modtagelsen, se ophængte husregler eller på davinde.info. 
 
Lejer er ansvarlig for eventuelle myndighedstilladelser, der knytter sig til lejers arrangement. 
 
Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter eller inventar, forvoldt af lejers brug 
eller af dennes gæster. Udbedring af eventuelle skader må kun foretages på foranledning af udlejer og efter 
dennes rekvisition. Såfremt anledningen til arrangementet viser sig at være en anden end angivet på 
lejekontrakten, så forbeholder udlejer sig ret til at lukke festen. Lejen vil ikke blive refunderet. 
 
Lejeprisen inkluderer 2 timers rengøring. Ekstra rengøring - udover de 2 timer - afregnes til 300 kr. pr. time 
 

 
Dato  21. juni 2019 

 

Ved indbetaling af leje, betragtes denne aftale som 
læst og accepteret, og skal derfor ikke underskrives  
af lejer 

 
 

 

Som udlejer 
 

 

 
 
Har du spørgsmål til lejen eller til husets faciliteter, er du velkommen til at kontakte udlejer på telefon: 53501958 
 

Tak fordi du valgte Davinde forsamlingshus. 

 

Se i øvrigt gældende privatlivspolitik på https://davinde.info, eller bed om at få dem fremsendt 

https://davinde.info/

