Helsingør Haandværker Sangforening
Stiftet den 30. januar 1848

KONTRAKTNUMMER: XXXXXXX
Lejeaftale for
Helsingør Haandværker Sangforenings lokale i Peder Frandsens Stræde 1

Dato for bestilling:
Lejers navn:
Adresse:

Dato for leje af lokale:
Ca. antal gæster: XX
Formål/anvendelse:

By:
Telefon:
Mail:

Kontaktperson:
Kontonummer:

Bestillingen er først gældende når depositummet er indbetalt til Helsingør Haandværker Sangforenings konto i Nordea Bank, Helsingør afd.: 2255 – 0255 121456. HUSK AT ANFØRE KONTRAKTNUMMERET PÅ INDBETALINGEN. Depositum skal være indbetalt senest 14 dage
efter ”dato for bestilling” for at reservationen er gældende. Den underskrevne kontrakt skal afleveres til foreningens vicevært..
Afbestilling kan ske ved henvendelse til sangforeningens vicevært. Ved afbestilling en måned før
datoen for leje af lokalet refunderes halvdelen af depositum. Ved senere afbestilling inddrages hele
depositummet, dvs. ingen tilbagebetaling. Såfremt sangforeningen er nødsaget til at annullere bestillingen, som følge af brand, oversvømmelse, lynnedslag eller anden force majeure, tilbagebetales depositum. Derudover kan lejer ikke gøre krav gældende mod sangforeningen.

Nøgler udleveres lørdag kl. 11.00 af foreningens vicevært, mod forevisning af kvittering for:
 Indbetalt depositum
X.XXX kr.
 Indbetalt leje
X.XXX kr.
 Leje fredag eftermiddag
kr.
I alt
XXXX kr.

Nøgler afleveres søndag kl. 11.00
Afregning:
 Indbetalt depositum
 Evt. fradrag*) i depositum
I alt tilbagebetaling

X.XXX kr.
kr.
kr.

Kvittering for aftalens indgåelse samt modtagelse af nøgler, lejers underskrift:

*) supplerende rengøring, manglende eller ødelagt
inventar, manglende overholdelse af aftalens vilkår
herunder afleveringstidspunkt.
Depositum tilbagebetales på det kontonummer du har
opgivet øverst i kontrakten.

Kvittering for modtagelse af kr. __________
for udlejer:

Kvittering for afregning/tilbagebetaling, lejers
underskrift:

Sangerhuset’s vicevært
Telefontid: Mandag og onsdag kl. 18:00 - 20:00
Tel: 2148 0776 / E-mail: udlejning@hhsf.dk

Udlejers eksemplar.
Lejers eksemplar.

Vilkår for lejeaftale for
Helsingør Haandværker Sangforenings lokale i Peder Frandsens Stræde 1
1. Lejeaftalen er kun gyldig når alle felter på forsiden er korrekt udfyldt, depositum er indbetalt, og lejeren er godkendt af husadministrationen.
2. Sanglokalet kan kun lejes af personer der er fyldt 25 år og har tilknytning til sangforeningen.
Lokalet må kun anvendes til det formål og i det omfang, der fremgår af aftalen. Der må under
ingen omstændigheder afholdes ungdomsfester.
3. Lejeren skal være til stede under hele arrangementet og må kun benytte huset til egne arrangementer for den nærmeste familie (ægtefælle/partner og børn) og omgangskreds. Lejeren må
således ikke låne huset ud til tredjemand eller benytte det til tredjemands arrangementer.
4. Lejeren hæfter for eventuelle skader som lejeren eller dennes gæster måtte afstedkomme.
5. Lejen er gældende for et døgn. Til private arrangementer kan borddækning, udsmykning osv.
normalt først påbegyndes ved lejemålets start som anført på forrige side. Lokalerne skal afleveres i ryddet og rengjort stand på det angivne tidspunkt. Der må ikke anvendes hæfteklammer,
tegnestifter eller andre ødelæggende fastgørelsesmetoder i forbindelse med udsmykningen.
Lejen forudbetales.
6. Ordensregler for brug af sangerhuset skal ubetinget overholdes.
Lejer og dennes gæster skal vise hensyn til de omkringboende. Fra kl. 22:00 skal vinduer og
døre være lukkede. Musik og lignende skal under alle omstændigheder være ophørt kl. 02:00.
Benyttes de udendørs faciliteter skal der tages behørigt hensyn til de omkringboende.
7. Det er ikke tilladt at flytte foreningens klaver ud fra lokalet og det henstilles at det ikke benyttes i forbindelse med private arrangementer.
8. Indkørsel på Sangforeningens grund må kun ske i forbindelse med nødvendig af og pålæsning. Når stolpen er afmonteret skal lågen være overvåget. Parkering på sangforeningens
grund er ikke tilladt. I tilfælde af overtrædelse af forbuddet vil der blive trukket i depositummet.
9. Køkken, toiletter, borde og gulve m.m. skal rengøres efter brug. Lejer anvender egne rengøringsmidler, klude og viskestykker. Borde skal løftes (må ikke trækkes henover gulvet). Inventar og service rengøres og anbringes på rette plads. Affald bortskaffes af lejer.
10. Sangerhusadministrationen er når som helst berettiget til at stoppe ethvert arrangement og
sende gæsterne bort, såfremt ovenstående betingelser ikke overholdes, og lejeren er forpligtet
til at efterkomme ejendomsadministrationens anvisninger og påbud.
11. Sangforeningen forbeholder sig ret til at tilbageholde i det indbetalte depositum ved overtrædelse af ordensreglerne.

