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Rødovre Almennyttige Boligselskab                                 Dato:......../………. - …………                                             
Afdeling 2318 - Sibeliusparken                                                                                                
 
 

LEJEAFTALE FOR SELSKABSLOKALER. 
 

Ejendomskontoret bekræfter herved bestillingen af selskabslokalerne i Sibeliusparken.  
 
Undertegnede lejer herved selskabslokalerne beliggende Bystrædet 28, 2610 Rødovre 
 
.....….dag d. .....…./......…. år 20......…. fra kl.……., til .....….dag d. .....…. /....... kl……... 
 
og bekræfter med min underskrift at overholde nærværende bestemmelser. 
 
Nøgle til lokalerne udleveres fra ejendomskontoret ved personlig henvendelse efter aftale 
mod forevisning af det kvitterede giroindbetalingskort eller kvittering fra Netbank.  
Tilbagelevering af nøgle skal ske efter brug af lokalet, som aftalt med ejendomskontoret. 
 
BETALING VEDRØRENDE LOKALEUDLEJNING. 
Priser: Weekend kr. 1.700,- + kr. 1.000,- i depositum, en dag kr. 900,- + kr. 1.000,- i 
depositum. 

 
Indbetaling skal altid foretages på girokortet for at være gældende! 
Sidste rettidige indbetaling fremgår tydeligt af girokortet, og såfremt indbetaling ikke er 
foretaget med det fulde beløb til denne dato, anses bestillingen for annulleret og udlejer 
kan frit disponere til anden side. 
 
Vær opmærksom på straks ved modtagelsen af girokortet og inden indbetaling foretages, 
at kontrollere kortet for eventuelle fejl, specielt hvad angår dato, navn og adresse. Inde-
holder kortet fejl, skal dette omgående meddeles ved henvendelse til ejendomskontoret, 
hvor det fejlbehæftede girokort afleveres, hvorefter ejendomsmesteren vil foranledige et 
nyt kort fremsendt. 
 
Afbestilling af lokalet foretages ved henvendelse til ejendomskontoret. Finder afbestillin-
gen sted mere end 1 måned før udlejningsdatoen, tilbagebetales det indbetalte beløb fra-
trukket afbestillingsgebyr kr. 250.00. Afbestilles lokalet mindre end 1 måned før udlej-
ningsdatoen, bliver det indbetalte beløb ikke tilbagebetalt. 
 
ALMINDELIGE UDLEJNINGSBESTEMMELSER. 
Udlejning kan tidligst ske ét år forud for den ønskede lejeperiode og kun ved personligt 
fremmøde på ejendomskontoret i åbningstiden. (Eksempel: Hvis man ønsker at leje sel-
skabslokalet d. 24.5.2015 kan man tidligst reservere lokalet d. 24.5.2014 i ejendomskon-
torets åbningstid. Såfremt ejendomskontoret har lukket den pågældende dag f.eks. week-
end eller helligdag, da tidligst efterfølgende åbningsdag). Hvis flere beboere er mødt frem 
samtidig foretages lodtrækning. 
 
Udlejningen omfatter alene lokale og inventar, inkl. optælling og rengøring, samt det til 
lokalet tilhørende service i udlejningsperioden. Det forudsættes, at lokalet afleveres i or-
dentlig rengjort og ryddet stand. Herunder skal gulve være fejet, borde og inventar aftør-
ret, inventaret opstillet eller henstillet som ved modtagelsen, samt alt affald skal være 
fjernet som foreskrevet af ejendomskontoret og anbragt i henholdsvis container eller af-
faldsstativer.  
Endvidere skal opvasken være foretaget og sat på plads, således at næste lejer umiddel-
bart kan anvende servicet uden yderligere afvaskning. Service og inventar må ikke 
forlade selskabslokalerne. 
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Hvis lejeren ikke har forladt selskabslokalet rengjort og ryddet for private effekter til den 
aftalte tid den efterfølgende dag, kan udlejer påligne en bod svarende til en dags leje.  
     
Misligholdes denne forpligtelse, vil der hos lejer blive opkrævet betaling efter forbrugt tid. 
Lejerens oprydningspligt gælder også arealerne udenom selskabslokalet. Hvis det viser sig 
at være nødvendigt at tilkalde en ejendomsfunktionær for at rengøre arealerne udenom 
selskabslokalet, beregnes der EKSTRA betaling for denne ydelse. Anvendelse af fyrværke-
ri, må kun ske efter indhentet tilladelse fra politiet, som fremvises på Ejendomskontoret 
før brug af lokalet. 
 
Lejer er ansvarlig for lokale og gæster i hele lejeperioden. 
 
Lejer er erstatningspligtig for alle skader på lokale, inventar, musikanlæg og service m.v. 
forårsaget i lejeperioden, herunder også eventuelt tyveri fra lokalet, herunder manglende 
service m.m. 
Udlejer har intet ansvar med hensyn til sammenkomstens art over for myndigheder eller 
over for gæster og hjælpepersonale. 
 
Tag hensyn til de øvrige beboere: Der gøres kraftigt opmærksom på, at musik og støjende 
adfærd kun må foregå for lukkede døre og vinduer i henhold til politivedtægten, ligesom 
støjende adfærd på tilstødende arealer er strengt forbudt. 
 
Indgreb på tekniske installationer og musikanlæg i lokalet er strengt forbudt og 
vil straks resultere i ekstra regning til lejer og eventuel karantæne. 
 
Såfremt disse bestemmelser ikke overholdes, kan festen kræves stoppet øjeblikkelig. 
 
Brug af søm og skruer, tegnestifter og lignende, på vægge, gulve og døre er forbudt.  
Vær opmærksom på gæsternes omgang med ild og tobaksvarer. 
Husk at tilse, at alle døre og vinduer er forsvarligt aflåst, inden lokalet forlades. 
Dørhåndtag i hoveddør og køkkendør løftes helt op ved låsning. 
 
Kørsel og parkering inde i bebyggelsens stisystem er ikke tilladt.  
 
Lokalet er kun beregnet til 50 personer. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres til max 
60 personer ved henvendelse til ejendomsmesteren. 
Lokalet må alene anvendes til private fester og lignende og ikke benyttes til kommercielle 
formål. 
 
I tilfælde af grov misligholdelse, samt overtrædelse af ordensreglerne for sel-
skabslokalet, forbeholder afdelingsbestyrelsen sig ret til at nægte den pågæl-
dende lejer dennes ret til at leje lokalerne i en periode, dog max. 2 år. 
 
Dato................................... 
 
Lejers underskrift : ..............................................................Tlf.nr.......................... 
 
 
Adresse : ..........................................................................................    
 
 


