
Eventyrgården 
Vesterled 52 
6851 Janderup 
Telf. nr. 75258018 - 20408061 
CVR nr. 21112968 
 
   Janderup den 
 

LEJEKONTRAKT NR:  
 

Eventyrgården, Vesterled 52, 6851 Janderup indgår hermed lejeaftale med nedennævnte, for 
følgende lokaler med borde, stole og service. 

 
Leje dato:  
Lejen omfatter:  
Lejer:  
Adresse:  
telefonnr.:  
mail. adresse:  
 
Hele Eventyrgården    3.300,00 kr. incl. slutrengøring 
Store sal og køkken    2.800,00 kr. incl. slutrengøring 
2 stuer og køkken (max 60 personer i de 2 stuer) 2.100,00 kr. incl. slutrengøring 
Krostue og køkken (til møder og generalforsamling)    500,00 kr. incl. slutrengøring 
 
Hvis man ønsker lokalerne dagen før fra klokken 12.00 koster det 1.000.00 kr. mere. 
 

• Alle priser er incl. moms. 

• Lejemålet gælder fra klokken 08.00 til næste morgen klokken 06.00 

• Lejen skal indbetales senest 14 dage før lejedato på konto nr. 5998 5020060 
OBS lejekontraktens nummer påføres ved indbetaling 

• Priserne er uden betjening, kok og opdækning. 

• Ved studenter og fester for unge personer betales der et depositum på 7500,00 kr., 14 
dage før lejen  
 

Lejer skal selv sørge for opstilling og oprydning efter festen. Det vil sige, borde og stole skal 
sættes på plads, og der skal fejes og støvsuges over alt. 
 
OBS: Gulvet i den store sal må IKKE vaskes, kun fejes 
 
I køkkenet skal der vaskes op, og servicet skal sættes på plads, bestik og glas skal tørres af. 
Gulvet skal fejes, komfurborde og varmeskab skal være rengjorte. 
 
Lejer skal selv medbringe håndklæder, viskestykker, karklude, sæbe og toiletpapir, samt ting 
til overskydende mad. 
 
Såfremt, man skulle være så uheldig at ødelægge noget, det kan være en stol, eller service 
skal dette betales ud over lejen, jf. liste. 
 
Afhentning og aflevering af nøgle: ved siden af porten hænger en nøgleboks, koden fås hos 
Per Hansen, 20408061, eller Odette van Medevoort, 61376249 
 
Ved accept af kontrakten besvares den fremsendte mail, og herefter anses aftalen som 
bindende 


