
TILLÆG TIL LEJEKONTRAKT NR._______ 

FOR SELSKABSLOKALET ENGVADGAARD, AVEDØRE TVÆRVEJ 95. 

 
Ordensregler 
Nøgler til lokalet udleveres på ejendomskontoret i åbningstiden tidligst onsdag før 
udlejning. Nøglen åbner ikke døren før kontrakttidspunktet. Lejemålet påbegyndes på 
brugsdatoen fra kl. 8.00 eller 10.00 og afsluttes kl. 08.00, medmindre andet er aftalt med 
ejendomskontoret. Ved lejekontraktens ophør, skal nøglen afleveres i ejendomskontorets 
postkasse i den udleverede kuvert. 
 
Betaling af lejen kr. _____________ skal ske senest 1 måned før brugsdatoen. Afbestilling 
skal meddeles 1 måned før brugsdatoen. Sker dette ikke, tilfalder det stillede depositum 
selskabslokalet. 
 
Kontrakten/lokalet må ikke overdrages til andre. 
 
Det stillede depositum henstår til efter lejemålets ophør, hvorefter lokalerne besigtiges og 
der afregnes, efter fradrag for evt. ituslået service, inventar, manglende eller mangelfuld 
rengøring. Resterende depositum returneres ved en kontooverførsel hurtigst muligt efter 
lejeaftalens udløb. Overstiger et erstatningsbeløb det stillede depositum, forfalder det 
resterende beløb straks efter påkrav. 
 
Ved lejemålets ophør skal lokalerne være pæne og rene, og klar til udlejning. Dog afvaskes 
gulvene af afdelingen. 
 
Service m.v. skal være rengjort og stillet på plads. Toiletter skal være vasket og rengjort indvendigt 

og udvendigt og over og under sædet, møbler skal rengøres og stilles på plads, som ved 

overdragelsen. Der rengøres efter anvisningen på rengøringsvognen. Alt inventar, glas, porcelæn 

og bestik må ikke fjernes fra lejemålet. 
 
Borde, stole, hårde hvidevarer, ovne, varmeskuffe, komfur og plader hertil skal være renset 
og afvaskes. Ituslåede glas og porcelæn stilles på køkkenbordet. Affald skal anbringes i 
containerne. Der ryddes op i haven omkring huset. 

 

Musikanlægget må ikke skilles ad, eller tages ud af skabet. Al betjening foregår forfra. 

 
Der skal medbringes håndsæbe, toiletpapir, skarpe knive, viskestykker, håndklæder, 
karklude og duge. Der er automatisk sæbedosering til opvaskemaskinen. Der forefindes 
særlige kaffefiltre til kaffemaskinen. 
 
Lejeren forpligter sig til at følge de anvisninger, der gives af ejendomskontoret. Ifølge 
brandvedtægten må selskabslokalet højest benyttes af 50 personer, men det kan være svært 
at få plads til så mange i salen. Overnatning i lokalet er ikke tilladt. 
 
Hvis alarmen går i gang og lejer glemmer at ringe til alarmcentralen og afmelde, således at 
alarmselskabet kører ud, afkræves lejer kørselsafgiften.  
 
Lejeren har pligt til, forinden lokalet forlades at sikre, at døre og vinduer er forsvarligt 
lukket og aflåst samt at alarmen er aktiveret. 
 
Undertegnede erklærer sig indforstået med at overholde ovenstående regler. 
 

 

Avedøre, den___________________ Underskrift:_____________________________________ 


