Grenaa Marineforening
LEJEBEVIS:
Udlejer: Grenaa Marineforening, Klitvej 2, 8500 Grenaa.
Lejemål: Marineforeningens lokaler, Klitvej 2, 8500 Grenaa.
Klausul: Kan kun udlejes til foreningens medlemmer.
Lejemålet kan overtages efter aftale.
Lejen + depositum betales ved overdragelse af nøgle til det lejede lokale
Pris for lejemål Kr. 1.100,- pr. døgn + depositum Kr. 500,Lejeaftale indgået for perioden: _______dag d.

/

- 201

til

_______dag d.

Lejers navn: _____________________________________________

/

- 201

Tlf.:____________________



Lejer er ansvarlig over for Marineforeningen m.h.t. alle de i lokalerne effekter som er at finde.



Service til opdækning, gryder, skåle, fade findes ifølge inventarliste på bagsiden af lejebevis.



Intet må fjernes fra lokalerne,



Ødelagte effekter og service erstattes ved afleveringen, for priser se udleverede tjek-liste.



Lejer sørger selv for duge, lys, servietter, håndklæder og viskestykker m.m.



Lokalerne og udendørsarealer afleveres rengjort & opryddet efter brug.
Gulve vaskes og støvsuges, borde skal sættes plads i rengjort stand.
Komfur opvaskemaskine, ovn, og køleskab skal være tømte og rengjorte.



Alt service, glas, bestik, gryder, skåle og fade skal være rengjorte og sat på plads.



Flasker og dåser skal fjernes af lejer (godkendte affaldsposer kan købes på stedet).



Det henstilles, at festen holdes i god ro og orden, af hensyn til Marineforeningens naboer.



Hvis lokalerne ikke afleveres i rengjort stand, vil der blive opkrævet kr. 500,00



Er der opserveret fejl og mangler bedes det indberettes hurtigst muligt.



Det henvises i øvrigt til udleverede folder omkring reglement for leje af Marinestuen.
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Medlem (lejer)

Marineforeningen ved

GRENAA MARINEFORENING

–

KLITVEJ 2

–

8500 GRENAA

–

www.grenaamarineforening.dk

KABYS
Beholdning

Antal

BEHOLDNINGs

Før

Efter

TJEK-LISTE:

Stk. pris

Kopper m. logo

72

60,00

Underkopper m. logo

72

60,00

Tallerkner m. logo

72

60,00

Sukkerskåle m. logo

6

60,00

Flødekander m. logo

6

60,00

Salt/peber sæt m. logo

10

60,00

Vaser 13 cm. m. logo

10

60,00

Askebæger rund m. logo

12

60,00

Tallerken flad 25 cm. m. logo

70

60,00

Tallerken flad 24 cm. m. logo

70

60,00

Rødvinsglas

70

15,00

Hvidvinsglas

70

15,00

Champagneglas

43

15,00

Portvinsglas

70

15,00

Ølglas

72

15,00

Snapsglas

70

15,00

Fade

10

Terriner

5

Gryder

5

Stegepander

2

Knive

117

Gafler

120

Skeer

49

Teskeer

36

Sovseskeer

12

Ostehøvle

3

Kartoffelskrælle knive

6

Urte knive

2

Stegegafle

1

Strygestål

Bemærkning

1

Div. Knive på margnet

12

Sier/Dørslag

2

Rivejern

1

Øse skeer

18

Persillehakkere

2

Hulskeer

1

Paletter

2

Potageskeer

2

Piskeris

1

Grydeskeer

2

Hvidløgs presser

1

Salat sæt

1

Tragt

1

Istang

1
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Udlejer (Marineforeningen)

Lejer

Grenaa Marineforening
Klitvej 2 - 8500 Grenaa

Oplysninger
Marinestuen er på ca. 100 m2 med borde og
stole til 60 personer.

Oplysninger og
reglement for udlejning
af Marinestuen

Kabyssen på ca. 30 m2 med Gas komfur 5 blus
med el ovn, mikro ovn, køleskab, fryser, 2
kaffemaskiner, opvaskemaskine og service til
60 personer.
Dame- og herretoilet med håndvask.

Hall med garderobe

Grenaa Marineforening
Klitvej 2
8500 Grenaa
Telefon: [+45] 25 37 19 74
E-mail: info@grenaamarineforening.dk

Telefon:

Reglement
Lejeprisen er Kr. 1.100,- + et depositum på Kr. 500,- (i alt Kr.
1.600,-) der skal være indbetalt senest 8 dage før lejemålets påbegyndelse. Tidsrum for lejeperiode — se lejekontrakt.
Depositum tilbagebetales når nøglen afleveres og følgende reglement er overholdt:
Lokalerne skal efterlades rengjorte og i samme stand som ved
modtagelsen.
Lejeren hæfter for eventuelle skader og mangler (gennemse din
lejekontrakt).
Lejer er ansvarlig over for Marineforeningen m.h.t. alle de i lokalerne effekter som er at finde.

(ikke oprydning) kan bestilles i god tid (helst 1 uge før lejemålet påbegyndes) og koster kr. 400,00
Alt service, glas, bestik, gryder, skåle og fade skal være rengjorte og sat
på plads.

Telefon-liste:
Udlejer: [+45] 25 37 19 74
Alternativ ”Banjemester” [+45] 20 66 91 86
Grenaa Taxa: [+45] 87 10 25 25

Flasker & dåser skal fjernes af lejer (ekstra godkendte affaldsposer kan
købes på stedet).
Det henstilles, at festen holdes i god ro og orden, af hensyn til Marineforeningens naboer.

Norddjurs Taxi: [+45] 28 12 40 93
Syddjurs Taxi: [+45] 86 39 16 17
Lægevagten: [+45] 70 11 31 31

Hvis lokalerne ikke afleveres opryddet og i rengjort stand, vil det indbetalte depositum kr. 500,00 ikke blive udbetalt.

(Hav altid dit sygesikringskort klar når du ringer)
Alarm: 112

Er der opserveret fejl og mangler, eller har I ved et uheld ødelagt noget,
bedes det indberettes hurtigst muligt til udlejer.

Service til opdækning, gryder, skåle, fade findes ifølge inventarliste på bagsiden af lejebevis.
Intet må fjernes fra lokalerne, Ødelagte effekter og service erstattes ved afleveringen, se udleverede prisliste.
Lejer sørger selv for duge, lys, servietter, sæbe, håndklæder og
viskestykker m.m.
Lokalerne afleveres rengjorte efter brug, gulve vaskes og støvsuges. Borde skal sættes plads i rengjort stand. Komfur opvaskemaskine, ovn, og køleskab skal være tømte og rengjorte. Rengøring

Grenaa Marineforening takker for god ro og orden…
og ønsker jer en god fest
Grenaa Marineforening
Klitvej 2
8500 Grenaa
Telefon: [+45] 25 37 19 74
E-mail: info@grenaamarineforening.dk

