Lejekontrakt
Søllerødlejren på Gniben
Gnibenvej 53
4583 Sjællands Odde

Kontaktperson: Carsten Christoffersen, Tlf.: 2360 3216

Lejer:

Hverdage kl. 16 -18

For- og efternavn:
Adresse:
Post nr.:

By:

Telefon / Mobil nr.:
E-mail:
Evt. kontaktperson:
Arrangementets art: (fx. Familie arr., Bryllup, skole ..)__________________________
_______________________________________________________________________________________
SKOLER og institutioner - bedes kontakte foreningen for tilbud.

Periode:

Fra _____ /______ - 20______ til _____ /_____ - 20 ______

Priser kr.

Sæt venligst kryds udfor det aktuelle:
Reservationsgebyr

kr. 3.500,-

Tilbagebetales ikke ved afbud.

Forbrug og evt. erstatninger modregnes heri i slutafregningen.
Reservationsgebyr betales udover lejebeløbet og betales ved booking.
Weekendleje 2 døgn

Rengøring:

fredag til søndag:
2022

kr. 11.000,-

______

kr. 2.700,- _____ +/-

2023

kr. 12.500,-

______

kr. 2.700,- _____ +/-

2024

kr. 14.000,-

______

kr. 2.800,- _____ +/-

Hverdage (min. 20 pers. max 70)
Pr. person pr. overnatning kr. 100,Særlige aftaler fx opsætning af festtelt:

Antal personer: ______
________________________________

Elforbrug modregnes i reservationsgebyret: kr. 5,00 / kWh med forbehold for
prisstigninger.
Tilkøb af slutrengøring skal markers med + eller -. OBS lejren er ca 650 kvm. Har
I ikke tilkendegivet jeres valg ved indgåelse af kontrakten, bliver I automatisk
pålagt og faktureret rengøring.
o
o
o
o
o

Ankomst kl. 15
Aflevering kl. 10, hvis I har tilkøbt rengøring.
Aflevering kl. 13 hvis I selv gør rent.
Søndag aflevering efter aftale.
I skal forvente, at gennemgang ved aflevering tager ca 1 time.

Det er tilladt at have hund med. Der opkræves kr. 200 pr. hund. Efterladenskaber

på matriklen skal naturligvis fjernes.
Antal hunde: _____________

Vigtigt

Reservationsgebyr betales ved booking. Forhåndsreservering max 14 dage. Er
reservationsgebyr og udfyldt kontrakt ikke modtaget inden, annulleres
reservationen.
Danske Bank Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 3186 259 564
hele lejekontrakten fremsendes i udfyldt stand til: udlejning@sollerodlejren.dk
Den fulde leje mm skal indbetales senest 2 måneder før lejeperioden
påbegyndes. Samtidig træffes der aftale med Carsten Christoffersen, om
ankomst, udlevering af nøgle samt aflevering og afrejse.
Overholdes ovenstående frister ikke, annulleres lejeaftalen.
Ønskes lejekontrakten annulleret mellem 1 og 2 mdr. før lejeperioden
påbegyndes, refunderes halvdelen af lejen.
Indbetalt leje refunderes ikke ved annullering senere end 1 mdr. før lejeperioden
påbegyndes.
Ved ankomst og afrejse gennemgås lejren med lejer, elmåler aflæses og
udlevering/returnering af nøgle foretages.
Ved fejl eller svigt kontaktes tilsynsførende, som sørger for at tilkalde eventuel
reparatør. Opdages skader under ophold, som du ikke har forvoldt, bedes du tage
kontakt til lejrens tilsynsførende.
Er du under 25 år eller studerende gælder særlige vilkår, som du kan finde i vores
handelsbetingelser.

Aftale

Det bekræftes herved at lejer og udlejer har indgået aftale om udlejning af
ovenstående adresse i den angivne periode.

Ved underskrift accepteres alle indgåede aftaler, disponeret i denne kontrakt
samt lejers forpligtigelse til at have sat sig ind i: Ordensregler, Tjekliste og
affaldssortering. Dokumenterne findes på hjemmesiden i overskrifterne under
BOOK OPHOLD. Lejer forpligter sig til at efterlade lejren i samme stand, som ved
ankomst, her inkluderet rengøring, svarende til kontrakten og tjeklisten. Ved
misligholdelse af dette, samt ved selvforskyldte skader på ejendommen eller
ejendele, forpligter lejer sig til at påtage sig det fulde erstatningsansvar.

Lejer

Bankoplysninger til returnering af resterende reservationsgebyr:
Reg:__________ Kontonr.: _________________________________
Dato: __________ Underskrift: __________________________________________________
OBS: husk at sende hele den udfyldte kontrakt til os.

Husk at sætte jer ind i:
• Ordensregler
• Tjekliste
• Affaldssortering
• Og for jeres egen skyld kig på links

Samarbejdspartner:
Mod aflevering af rabatkupon, giver Super Brugsen Oddenvej 217, Havnebyen 10 % på dit første
indkøb. Bestiller I varer i god tid, kan I muligvis få varerne leveret. Se i øvrigt links på
hjemmesiden.
Vi forbeholder os ret til løbende ændringer i bla. ordensregler og affalsdsortering. Derfor
skal I læse det opdaterede materiale igennem i forbindelse med afvikling af jeres lejemål.

Vi glæder os til at se jer i
Søllerødlejren

