Søllerødlejren
Gnibenvej 53
4583 Sj. Odde
Tilsynsførende: Carsten Christoffersen tlf: 23 60 32 16

Lejer:

For- og efternavn:__________________________________Evt. Kontaktperson:_____________
Adresse: _____________________________________________
Postnr.: __________ By: ________________________
Tlf: _____________ Mob: _____________ E-mail: ________________________

Periode:
Fra: ____/_____-_201__ Kl: ____:____

Priser:

Til: _____/_____-_201__ Kl: ____:____

Sæt venligst kryds i nedenstående kasser:
Depositum (skal betales udover lejebeløbet)
Weekendleje
1 døgn / 2 døgn
Hverdage (min. 14 pers)
Elforbrug modregnes depositummet - kr. 3,00 pr. kW/h
Rengøring (kan tilvælges)

Særlige
er:

3 .000,4900,6.900,Pr. person pr. overnatning 85,2400,-

Depositum bliver betalt ved online booking.
Den fulde leje bedes indbetalt efter underskrevet lejekontrakt- dog senest 2 måneder før
lejeperiode. Overholdes ovenstående frister ikke annulleres lejeaftalen.
Ønskes lejekontrakten annulleret senere end 60 dage før lejeperioden, refunderes halvdelen af
lejen. Indbetalt leje refunderes ikke ved annullering senere end 30 dage før lejeperiode.
Inden ankomst aftales det med den tilsynsførende (Carsten tlf:23 60 32 16 ) tidspunktet for
gennemgang af lejren, kontrol af el- og telefonforbrug og udlevering af nøgle.
El indbetales på nedenstående bankkonto senest 8 dage efter endt ophold.
Danske Bank Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 3186 259 564
Ved fejl eller svigt kontaktes Udlejer på ovenstående oplysninger, som sørger for at tilkalde
eventuel reparatør.
Opdages skader under ophold, som De ikke har forvoldt, bedes De straks tage kontakt til Lejrens
tilsynsførende.
Er du under 25 eller studerende gælder særlige vilkår som du kan finde i vores betingelser.

Aftale:

Det bekræftes herved at lejer og udlejer har indgået aftale om udlejning af
ovenstående adresse og periode. Ved underskrift accepteres alle indgåede aftaler, disponeret i
denne kontrakt.
Lejer forpligter sig til at efterlade Lejren i samme stand, som ved ankomst, her inkluderet
rengøring. Ved misligholdelse af dette, samt ved selvforskyldte skader på boligen eller ejendele,
forpligter lejer sig til at påtage sig det fulde erstatningsansvar.

Lejer:

Bankoplysn. til returnering af depositum:

Dato: ____________Underskrift: ___________________Reg.______ Kontonr._________________
Udlejer:
Dato: ____________Underskrift: __________________

