
Lejekontrakt for Haunstrup Huset, Kirsebærmosen 6, 7400 Herning 

Udlejningsdato: 
Fra kl. 09:00 til kl. 06:00 dagen efter 

 

 

Lejer: 

Navn:  

Adresse:  
Mobil nummer:  

Mailadresse:  

 

Nøglen fremsendes som en kode til nøgleboks senest et par dage før udlejningsdatoen. Koden er gældende 

i hele udlejningsperioden. 

Lejemålet (sæt X): 

Lille sal: Store sal: Hele huset: 

Her ud over anretterkøkken, toiletter samt tilstødende gangarealer 

Antal personer:  

 

Lokalerne må kun anvendes til familie- og foreningsfester. (Fester med offentlig adgang og anvendelse 

udover forannævnte skal godkendes af bestyrelsen) 

Ved afholdelse af arrangementer med offentlig adgang er det lejers ansvar at indhente eventuel 

”lejlighedsbevilling” og foretage anmeldelse til KODA o.l. 

Lejeren skal være over 18 år og skal være tilstede under brugen af Haunstrup Huset. Lejeren er ansvarlig for 

at bygninger, inventaret og udendørsarealerne ikke beskadiges og at ordens- og sikkerhedsbestemmelserne 

overholdes (se side 2). Lejeren er også ansvarlig for skader og mangler ud over det indbetalte depositum. 

Depositum på 1000 kr. betales ved bestilling af lokalerne. 

Evt. afbestilling indtil 3 måneder før udlejningsdato medfører tilbagebetaling af depositum med undtagelse 

af 100 kr. Afbestilling herefter medfører tab af hele depositum. 

Betalingsbetingelser for resten af lejen er Lb måned + 20 dage. 

Kontrakten er gældende, når den er returneret i underskreven stand af lejer – og der er indbetalt 

depositum – senest 14 dage efter bestilling 

Dato Underskrift for Huset  Dato Underskrift for Lejer 
 
 

    

 

Haunstrup Huset 
Kirsebærmosen 6 
7400 Herning 
Udlejningsnummer: 6119 1409 (Alex Engholm) 
Bankoplysninger:  
Nordea Reg.nr. 2570 Kontonr: 6065 634 757 
 

 Som lejer underskriver jeg på at jeg - til 
enhver tid - agter at efterkomme og  
overholde denne kontrakt samt 
”Ordensreglementet for benyttelse af  
Haunstrup Huset” (disse står på 
omstående side) 

 

Med virkning fra d. 25/5 2018 har Haunstrup Huset opdateret vores persondatapolitik, så du kan være tryg 
ved at vi opbevarer jeres persondata på en sikker måde. 
Læs hele vores persondatapolitik på vore hjemmeside. 
 



 

 

Ordensreglement for benyttelse af Haunstrup Huset 
 

Kære gæster 

Vi byder dig velkommen til Haunstrup Huset og håber, at du og dine venner får en vellykket fest. 
 

Ved at følge nedenstående er du med til at sikre at også de næste lejere af Huset vil være tilfredse med 
forholdene. 

 
1. 

Som lejer er du ansvarlig for, at lokaler og inventar afleveres i samme stand som du gerne selv vil finde det  
 

2. 
Under festen: 

Der vises hensyn til naboer – mht. støj og parkering 
Man må ikke stå på bordene og stolene 
Der må ikke kastes med ris indendørs 

Stearinlys kun i lysestager, dvs. IKKE i vand- og vinglas 
 

3. 
Rengøring bliver udført tidligt om morgenen. 

Derfor skal salene være ryddet inden du forlader Huset, senest kl. 06.00 
 

Det vil sige: 
Flasker, affald mv skal i containerne uden for Huset 

Bordene skal aftørres – også på kanter og underside - og sættes på plads.  
Stole stables og sættes på plads 

Gulvene skal alle fejes 
Porcelæn, glas mv. vaskes og sættes på plads.  Køkkenborde og kogegrej rengøres. 

Opvaskemaskinen tømmes for vand 
Husk at skrue ned for varmen i store sal: 16 c. Alle radiatorer skal slukkes, også på toiletterne 

Alt lys skal slukkes og alle vinduer skal lukkes og dørene låses 
Affald, herunder glas og flasker, skal fjernes – både indendørs og udendørs 

I tilfælde af at ekstra rengøring er nødvendig må der påregnes ekstra udgift til rengøring 
 

Overnatning er ikke tilladt. 
 

3. 
Hvis der sker skader eller findes mangler vedr. husets drift – henvendelse til udlejer 

Afregning heraf særskilt 
 

4. 
Medbring selv: 

o Viskestykker  o  Karklude  o  Godt humør 

 

Og vigtigst af alt: 

Ha’ en rigtig god fest!!! 

Bestyrelsen 


	Ordensreglement for benyttelse af Haunstrup Huset

