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Lejekontrakt – Skensved selskabslokale 
Køge Nord Sport Center 
 
Det aftales hermed at  
 
Navn:  _________________________ 

Adresse: _________________________ 

Postnr.:  _________________________ 

Telefon: _________________________ Mail:  _________________________ 

Fødselsdato: _________________________ 

Reg. Nr.  _________________________Konto nr.: _________________________ 

Lejemålet omfatter 
Lokaler og inventar, samt det service, der tilhører lokalerne. 

Selskabslokalet i Lille Skensved 
 
Lejeperiode: 
 
Start:  _________________________  Kl.: _08:00___________________ 

Slut:  _________________________ Kl.: _23:00___________________ 

Formål for leje: _______________________________________________ 
 
Brugen af det lejede: 
Udlejer accepterer, at lejer anvender de lejede lokaler til ovenstående formål, i den 
angivne lejeperiode. 

Leje og betaling: 

Lejen er inklusive moms. I lejen er inkluderet udgifter til forbrug: El, vand og varme. 
Weekendleje begynder fre. Kl. 08, og slutter søn. Kl. 23. Dagsleje begynder kl. 08, og 
slutter kl. 23. 
 
Weekend lejebeløbet udgør: 2.990,- 
Dagslejebeløb udgør:  1.000,- 
Depositum udgør:  2.500,- 
 
Man skal være minimum 18 år gammel for at leje selskabslokalet og lejer, som er skrevet 
på kontrakten, skal være fysisk til stede i lokalerne, under hele arrangementet. Lejer er 
ansvarlig, og har erstatningspligt, hvis lokalet og tilhørende inventar, samt bygning 
ødelægges eller pådrages skade under lejeperioden. 
Leje og depositum skal forudbetales ved booking af lejemålet. Depositum afregnes 
snarest efter lejemålets ophør med evt. fradrag for beskadiget service, inventar, eller 
manglende oprydning og rengøring. Der kan gå op til 30 dage før depositum er 
tilbageført. 

mailto:info@knsc.dk
http://www.knsc.dk/


Udlevering af nøgle 

Skensved selskabslokale er udstyret med en elektronisk lås. Dertil skal bruges en 
nøglebrik. Nøglebrikken hentes i en nøgleboks, placeret ved døren til selskabslokalet. 
Lejer er selv ansvarlig for at kontakte centeret med henblik på at få udleveret koden til 
nøgleboksen. Koden kan snarest udleveres dagen før lejeperioden. 
 
Ved Weekendleje kontaktes centeret torsdag (inden kl. 15.00). 
Ved dagsleje kontaktes centeret dagen før (inden kl. 15.00). 
Det er ikke tilladt at benytte lokalerne udenfor lejeperioden. Hvis man tilgår sig adgang 
til lokalet udenfor aftalt lejeperiode, vil lejer blive opkrævet én ekstra dagsleje. 
 
Aflevering af nøgle 
 
Nøglen afleveres i nøgleboksen efter endt leje. 
 

Fejl og mangler 

Køge Nord Sport Center gennemgår selskabslokalet efter hver endt lejeperiode.  
 
Skulle lejer alligevel opleve fejl og mangler SKAL disse registreres på første dag af 
lejeperioden, ved at lejer sender en e-mail til Køge Nord Sport Center. 
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