Regler for leje af spejderhytten,
Stouby Skovvej 7 c, 7140 Stouby
Hyttens primære formål er spejderarbejde og det bærer den selvfølgelig præg af. Vi kan derfor
ikke garantere, at hytten er helt ren og opryddet når I lejer den, heraf den billige pris. Vær
forberedt på, at der kan være lidt oprydning og rengøring inden jeres arrangement.
Spejderhytten lejes ud til klassearrangementer, familiefester og lign., men ikke til ungdomsfester.
Vi forbeholder os ret til at sige nej til et arrangement.
Når man lejer hytten har man adgang til salen, køkken, gang/garderobe, 2x toilet og udendørs
areal. Det er forbudt at benytte spejdernes grupperum.

1. Huset afleveres opryddet og borde og stole efterladt som da I kom.
2. Affald (restaffald) smides i den store grønne container. Affald som glas, dåser og pap m.m.
afleveres på genbrugspladsen.
3. Køkkenet efterlades opryddet, rengjort og service afvasket og sat på plads. Husk at tømme
køleskabet og fryseren.
4. Ovn og mikroovn efterlades i rengjort stand.
5. Kaffemaskinen samt kaffekanderne tømmes og skylles.
Husk kaffefilteret ☺
6. Gulvene fejes/støvsuges og vaskes.
7. Wc’er rengøres.
8. Der ryddes op for affald rundt om huset, herunder også cigaret skodder.
9. Børnehaven overfor er IKKE tilladt at bruge.
10. Der må ikke hæftes noget fast på væggene.
11. Det er ikke tilladt at bruge af spejdernes materialer.
12. Brænde til brændeovn og bål medbringes.
13. Det er ikke tilladt at overnatte i hytten.
Man medbringer selv håndsæbe, opvasketabs, klude, viskestykker, køkkenrulle og wc-papir m.m.
Der står støvsuger, gulvmoppe og rengøringsmidler i rummet mellem køkkenet og wc.

Lejekontrakt

Lejer:

Navn:

_______________________________

Adresse: _______________________________
By:

_______________________________

Tel.nr.

_______________________________

Dato:

_______________________________

Kontaktperson:
_____________________________________________________________________
Pris

Skolearrangement
750,00 kr.

1 dag
1000,00 kr.

Weekend (fredag – søndag)
1500,00 kr.

Der betales et depositum på 1000 kr. til dækning af mislighold af lejemålet og eventuelle mangler ved
oprydning og affaldssortering. Rengøring kan tilkøbes for ca. 500 kr. efter forudgående aftale.

Kvittering for modtagelse af nøgle og regler:

______________________________________________________________________________________

Kommentarer og individuelle aftaler:
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

God fornøjelse
KFUM Spejderne Stouby

