kontrakt for udlån af klubhuset, Bryrup Idrætsforening
Østervang 47a, 8654 Bryrup

Klubhuset lånes til (Navn skives tydeligt): _____________________________________________
Lånedatoen: ________________________________
Kort arrangement (sæt kryds) __________________ Heldags-lån __________________________
Formålet med lån af klublokale (kort beskrivelse):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Udlånsbetingelser for klubhuset
Betaling
Pengene betales via hjemmesiden http://bryrupby.dk/Klubhus , inden nøglen udleveres. Vis
kvitteringen for betalingen til Brian.
Prisen for et kort arrangement på 3 timer (tiltænkt fx børnefødselsdag) er 600 kr. pr lån +
depositum.
Prisen for en dag er 1500 kroner + depositum. Klubhuset er til rådighed indtil kl. 10 dagen efter.
Depositum er 1000 kroner, der også indbetales samtidig med det øvrige beløb.
Oprydning og rengøring
Klubhuset skal afleveres i samme stand som modtaget. Er noget ikke i orden ved modtagelsen
kontaktes Brian straks.
Rengøringen i klubhuset omfatter











Støvsugning af gulvene
Afvaskning af køkkengulv, gulvet ved trappeopgangen, trappen samt gulvene nedenunder.
Køkkenet rengøres og opvaskemaskine tømmes, kaffemaskiner tørres af mm.
Køleskab og fryser tømmes og rengøres
Ovn rengøres for fedtstof og madvarer, der er brændt på. Plader rengøres ligeledes.
Skraldespande og poser tømmes i udendørs container
Toiletter rengøres, gulve vaskes, ”madame poser” skiftes og håndvask rengøres
Borde og stole sættes på samme måde som skitse på opslagstavlen viser
Arealer udendørs ryddes op, herunder fjernes cigaretskodder.
Brugte klude lægges i kurven i rengøringsdepotet.

Ved ungdomsfester
Når unge mennesker fester i klubhuset skal det være en forælder til en af de unge, der skal
underskrive udlånsaftalen. Til selve festen skal der være flere forældre tilstede under hele festen.
Særlige skærpede krav kan forekomme.
Under arrangementet
Der skal tages hensyn til naboer, så støj skal reduceres mest muligt. Efter kl. 22 må der ikke laves
udendørsarrangementer og alle vinduer holdes lukket. Terrassedøren i gavlen på 1. sal kan åbnes.
Ingen rygning indendørs. Ophængte regler i klubhuset skal altid følges.
Efter arrangementet
Nøglen afleveres til Brian. Brian kontrollerer klubhuset, snarest muligt efter udlånsperioden.
Såfremt alt er i orden overføres depositum tilbage til låneren.
Udgifter til eventuelt ødelagt inventar og service fratrækkes depositum.
Såfremt udgifterne beløber sig til mere end depositum fremsendes regningen til låneren.
Brian kontakter låneren såfremt klubhuset ikke leveres i godkendt stand.
Ved manglende oprydning og rengøring skal dette gøres snarest muligt og inden nye brugere skal
benytte klubhuset. Bliver rengøringen ikke udført straks efter opfordring, kan Brian beslutte på
lånerens regning at bestille rengøring. Regning fra rengøringsfirmaet skal betales af låneren.
Indbetalt depositum kommer retur i løbet af 14 dage, såfremt alt er i orden.
Skriv dit konto nummer _____________ - _______________________ så vores kasserer kan
overføre depositum tilbage.

Låner har læst ovenstående og erklærer sig enig i ovenstående betingelser.

Dato: _____________________

Underskrift af låner: _______________________________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________________
Telefon: __________________________ Mailadresse: ___________________________________
Denne kontrakt sendes til Brian Jensen i underskrevet tilstand på mailadressen
bifklubhus@gmail.com eller afleveres på Skolevej 9, 8654 Bryrup
Modtagelse af nøgle aftales med Brian pr mail eller pr telefon 2322 8119.

