
 

 

HVILSOM KULTURHUS 
Udlejningsaftale  

 

Navn:    
Dato for udlejning:           

Lille sal:   Hele huset:     

Fra dagen før kl. 12.00:       Fra dagen før kl. 17.00:      

Antal gæster:_____________ 

Betaling:  Konto nummer til betaling: 5970 4003132    /  MobilePay:   82518  

 

 

Læs venligst igennem før og efter udlejning. 

 Drikkevarer, gaver og lignende af værdi opbevaret i huset på lejerens ansvar, da husets forsikring 

ikke dækker disse ved tyveri, brand el. lign.  

 Husets service må ikke lånes med hjem.  

 Efter kl. 02.00 skal vinduer mod naboer lukkes. 

 HUSK at medbringe viskestykker og karklude, samt frostbokse, plastposer, stanniol mm. Til 

opbevaring af overskydende mad. 

 Den udleverede nøgle passer også til rengøringsrummet. 

  Toiletpapir og håndklæderuller er inkl. lejen. 

 Varmepumperne kan kun bruges til varme. De styres med fjernbetjeninger, disse skal pege mod 

pumpen for at den virker. (Nærmere info se seddel i køkken.) 

 Læs brandregulativ, herunder orientering om slukningsmateriel. 

 

Udlejning: 

Bestyrelsen ved Hvilsom Kulturhus  Tlf. 42155157 / info@hvilsomkulturhus.dk 

 

 

Hvilsom den._______________ 

 

Lejer:_________________________________ 

mailto:info@hvilsomkulturhus.dk


 

 

 

Læses igennem før og efter udlejning. 

Ved aflevering: 

 Borde afvaskes og sættes på plads. 

 Stole stables i seks stk. og sættes langs væggen. I den lille sal, skal der stå 40 stk. og i den store sal 

60 stk. Resten sættes tilbage på scenen.  

 Gulvene fejes i alle rum. 

 Køkkenet skal ryddes. Komfur og ovn rengøres. Gulvene i køkken og grovkøkken skal vaskes. 

 Opvaskemaskinen tømmes for vand og rengøres. (Skift vandet x antal gange i løbet af et arrangement) 

 Køleskab samt fryser skal rengøres, slukkes og lades åbne. 

 Flasker og affald skal i containerne. 

 Affaldsposerne fjernes fra toiletterne. 

 Lejer er erstatningspligtig overfor Kulturhuset, hvis noget ødelægges. 

 Såfremt Kulturhuset får udgifter til ekstra rengøring, sker det for lejers regning á 240 kr. i timen. 

 Huset forlades senest kl. 12.00 den efterfølgende dag. 

 Alle døre i huset lukkes inden det forlades, af hensyn til varmen. 

 Aflevering af nøgle og afregning sker efter aftale. 

Skulle der mod forventning være mangler I huset, kontakt da udlejer med det samme. 

 

Priser pr. 01.01.23 

Leje af hele huset inkl. Rengøring    kr. 2500,- 

Medlemspris      kr. 2300,- 

Leje af hele huset minus store sal, incl rengøring.   Kr. 1500,- 

Medlemspris      kr. 1300,- 

Ønskes huset fra dagen i forvejen, kl. 12.00 (Efter aftale)  kr. 500,- 

Ønskes huset fra dagen i forvejen, kl. 17.00 (efter aftale)  kr. 300,- 

Miljøafgift pr. pers     kr. 8,- 

Årskontingent pr. husstand: kr. 200,- Enlige kr. 100,- 

 


