LEJEAFTALE GNISTEN RY
Udlejer:

Musikværket Ry, c/o M. Villadsen, Svejstrupvej 22, 8660 Skanderborg, CVR: 41220465

Lejer:

Navn
Adresse:
Kontaktperson:
Kontaktinfo (mail, mobil, cvr):

Det lejede:

Gnisten, Møllevej 22, 8680 Ry

Dato for lejemålet:
Lejeperiode og pris (sæt kryds):
-

1/1 dag (kl. 08.00 – 22.00) kr. 2.000 (ex. moms)
½ dag (7 timer i perioden kl. 08.00 – 22.00) kr. 1.200 (ex. moms)
Aftenarrangement kr. 1.200 (ex. moms). I forbindelse med et aftenarrangement vil det være muligt at tilkøbe drikkevarer (kaffe, te, sodavand, øl og vin) til
husets listepriser. Dette aftales separat.

Rengøring: Til ovennævnte priser kommer et obligatorisk beløb på kr. 500 til rengøring for hver udlejning uanset længde og tidspunkt.
Lejebeløbet betales 14 dage efter aftalens datering. Ved aflysning mere end 8 uger før lejedatoen, tilbagebetales 50% af lejebeløb (inkl. rengøring). Beløbet
indbetales til Arbejdernes Landsbank, konto 53700254395
Catering mv.: Ud over aftalt tilkøb af drikkevarer til aftenarrangementer, hvor udlejer stiller 1 bartender til rådighed, står lejer selv for al catering og evt.
serverings-/oprydningspersonale. Udlejer er gerne behjælpelig med oplysninger om lokale leverandører af catering.
Lyd/lys: Såfremt lejer ønsker at benytte udlejers lyd- og lysanlæg aftales pris og betingelser herfor separat.
Udlejer er ikke ansvarlig for personskader påført lejer eller dennes gæster i lejeperioden.
Ved skader på lokalerne eller inventar erstatter lejer skaderne efter regning.
Parkering: der er ikke parkering i forbindelse med de lejede lokaler. Det er dog muligt at køre biler ind i Gnistens baghave/p-pladser via port. Parkering henvises til
Mølleskolens p-pladser eller de omkringliggende veje. Det er vigtigt, at overholde regler for parkering på p-pladsen ved siden af Gnisten, som tilhører Møllegården
(man må ikke parkere på p-pladser dedikeret til Møllegården), hvilket lejer er ansvarlig for.
Overordnet skal der ved brug af de lejede lokaler tages hensyn til vores naboer. Det er ikke tilladt at spille musik på udendørsarealerne eller for åbne døre/vinduer.
Der må højest være 50 personer i lokalerne. Gældende corona anvisninger skal overholdes af lejer.
Aflevering af Gnisten: Lokalerne skal afleveres pænt opryddede, skraldespande tømt, borde tørret af mv. Nøglen afleveres efter aftale.
Kontakt under lejeperioden: i nødstilfælde er du velkommen til at kontakte Birgitte Højland (20 53 34 49).

Dato:

Underskrift, Gnisten/Musikværket Ry

Underskrift, lejer

