Lånekontrakt

Erritsø GIF Rugby udlåner hermed foreningens lokale med tilhørende inventar til:

Navn:

(låner)

Adresse:
By:
Telefon:
E-mail:
Lånedato:

Låneudgift og depositum:
Låneudgift udgør kr. 1.400,00 pr. dag, hertil kommer et depositum på kr. 1.000,00.
Lånekontrakten skal underskrives samtidig med indbetaling af låneudgift og depositum, før aftalen er gyldig.
Dette skal ske senest 2 dage efter bookning. Afbestilling af booking kan foretages gratis til 14 dage før bookning.
Herefter fratrækkes depositum. Betaling: kontant, Mobilepay: 85920, overførelse til konto: 7572 22985
Tilbagebetaling af depositum sker, når rengøring af klubhuset er godkendt og nøglerne afleveres.
Låner skal være medlem af Erritsø GIF Rugby og have betalt kontingent.

Fredericia d.
Underskrift:

Låner

Underskrift:

Erritsø GIF Rugby

Vigtig! Se bagside
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Overdragelse.
Klubhus og nøgler er til rådighed dagen før lånedato kl.16.00 eller efter aftale. Klubhus og nøgler tilbageleveres
senest kl. 16.00 dagen efter lånedag, eller efter aftale. Udlevering og aflevering af nøgler sker personligt i klubhuset.
Lokaler, service, inventar og udstyr gennemgås for evt. defekter.

Affald.

Evt. affald, skal være fjernet ved aflevering af nøgler. Klubbens skraldespand må ikke benyttes. Sker dette, bortfalder
depositum og affald fjernes for låners regning.

Inventar og rengøring:
Låner skal ved modtagelse af nøgler påpege overfor bestyreren evt. fejl og/eller mangler.
Lokalet afleveres i samme stand som ved overdragelsen. Rengøring omfatter vask af gulv, rengøring af toiletter og
komfur, ovne og køleskabe. Opvaskemaskinen skal tømmes. Udendørs arealerne skal ligeledes afleveres i samme
stand, som ved overdragelse.
Ved evt. manglende eller mangelfuld rengøring, vil blive udført for låners regning på timebasis à kr. 250,00 og
fratrækkes depositum, evt. mod særskilt regning.
Låner skal selv medbringe håndklæder, viskestykker og gulvklude.
Det er ikke tilladt at benytte klubbens rekvisitter, så som tacklepuder, bolde o.l. uden forudgående aftale.

Rygning:
Tobaksrygning er forbudt i klubhuset. Hvis tobaksrygning konstateres, bortfalder tilbagebetalingen af depositum.

Støj:
Af hensyn til naboer, skal døre og vinduer være lukket efter kl.24.00.
Såfremt der indkommer klager over brugen af lokalet, herunder brug af musikanlægget uden for det fastsatte
tidsrum, vil depositummet ikke blive tilbagebetalt.

Defekter:
Erstatning af ødelagte effekter eller inventar modregnes i depositum, evt. mod særskilt regning.

Gyldighed:
Låneaftale er bindende ved betaling af leje og depositum, samt underskrift af kontrakt.
Låner erklærer ved sin underskrift, at være indforstået med ovennævnte betingelser, samt at have modtaget genpart
af lejeaftalen.

Kontakt:
Alle henvendelser vedr. lån af klubhus skal rettes til Kurt Due Petersen på mobil 20 26 33 37.
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