
LEJEKONTRAKT FOR DONSLUND SKOLE 2019 
Om lejemålet 

Donslund Skole indeholder bl.a. en sal, to toiletter og et anretterkøkken1. Borde og stole kan efter behov 

hentes ind fra det lille udhus i forlængelse af festsalen. 

I køkkenet forefindes service til mindst 80 personer i form af dybe og flade tallerkener, kopper, underkopper, 

desserttallerkener, vand- og vinglas, gafler, knive, skeer og teskeer. 

Skåle/fade til anretning og andet køkkengrej forefindes i begrænset omfang. Håndklæder, karklude, 

viskestykker og toiletpapir skal lejer til gengæld selv medbringe. 

Ved brug af industriopvaskemaskinen er det vigtigt, at alt service afskylles grundigt inden isætning, idet 

vandet i maskinen bliver genbrugt, indtil det skiftes manuelt. Det anbefales at skifte vandet af og til – f.eks. 

inden vask af glas. 

Betaling 

Prisen for at leje Donslund Skole er 1600,00 kr., og lejen løber fra kl. 12:00 den ene dag til kl. 10:00 den 

næste dag. Hvis man ønsker at få nøglen dagen før, for at dække borde og skolen ikke er lejet ud, koster det 

200 kr ekstra. 

Ønsker man at leje Donslund Skole fra dagen før eller til og med dagen efter, koster dette en halv leje, dvs. 

800,00 kr., ekstra. 

Der betales et depositum på 1000 kr., som tilbagebetales, hvis stedet efterlades rengjort og i ordentlig stand. 

Der kan kræves erstatning i tilfælde af ødelagt inventar. Smadret service afregnes med 10 kr. pr. del på 

afleveringstidspunktet. 

Hvis der lejes ud til unge mennesker, kan det kræves, at en voksen skriver under på kontrakten for på den 

måde at sikre, at der tages ansvar for stedet i tilfælde af, at noget bliver ødelagt og skal erstattes. 

Rengøring 

På opslagstavlen i køkkenet hænger der er tjekliste, der skal følges ved rengøring. 

 

Donslund Skole udlejes fra d.    kl.  Til.   kl.   

 

Lejer: Navn: 
 

 
Gade: 

 

 
Postnr. og by: 

 

 

    Hans-Jørn Kristensen 

Underskrift lejer   Underskrift udlejer mobil nr. 30653194 

                                                             
1 Der må ikke laves mad i køkkenet, men mad må anrettes der. 


