Navn:
Tlf:
Email:

Dato:xx.xx.20xx

Bekræftelse på xx/xx 20xx hos Restaurant Stilling Sø,
Hej xx, jeg bekræfter hermed at jeg kan lave mad til jeres fest
xxdag d. xx/xx 20xx.
For en sikkerheds skyld skal jeg nævne at lokalet først er reserveret når jeg
har modtaget den underskrevne kopi. Kopien skal jeg have i hænde senest
xx/xx 20xx enten via mail gitte@dinesens.net eller pr. post til Aakjærvej 51,
8300 Odder. Herefter kan jeg ikke leje lokalet ud til anden side.
Ønsker du ikke at leje lokalet alligevel, skal du venligst meddele Gitte dette.
At undlade at returnere kontrakt er ikke at opsige aftale.
Depositum og afbestillingsregler:
Ved bestilling af lokale/arrangement kræver vi om et depositum
på kr. _______,00
Ved annullering af lokale/arrangement vil man miste sit depositum.
Afholder du arrangementet, vil depositummet blive fratrukket lokalelejen.
Bemærk, endelig antal gæster og menu skal være oplyst senest 7 dage før
arrangement.
Beløbet bedes I indbetale på konto _________________ senest xx/xx 20xx.
Resten af lokaleleje er til forfald senest 7 dage før arrangement.
Kontoen tilhører Leander Dreyer, som er ejer af Restaurant Stilling Sø.
Glæder mig til at skulle lave maden til jer.
Med venlig hilsen

Gitte Dinesen

Gitte Dinesen

_________________
xx

Leje kontrakt
Denne lejekontrakt er indgået mellem Restaurant Stilling Sø og ansvarshavende lejer.
Ansvarshavende lejer:
Navn:
Adresse:
Tlf:
Email:
Lokaleleje 2020
Inkl. rengøring:

Kr. ____________

Kontrakt:

Kontrakt sendes til Dinesens i underskrevet stand inden arrangements start.

Betaling:

Den resterende lokaleleje betales senest 7 dage før arrangement.
Det skyldige beløb til Dinesens er kontant eller overførsel til bank senest 2
dage før arrangement. Husk navn fra bookingen på overførslen.

Start og slut:

Huset er lejet i de timer festen bliver afholdt.

Oprydning:

Følgende skal tages med hjem ved afslutning af arrangement:

Ansvar:

-

medbragte drikkevarer.

-

Gaver.

-

lejet udstyr såsom jukebox og fadølsanlæg.

-

Evt. æresport.

-

lejer har det fulde ansvar for lejemålet.

-

lejer har fuld erstatningspligt for eventuelle skader påført både indenfor
udenfor. Dette gælder også hvad gæster, børn og musiker skader.

-

lejer har ansvar for at høj musik ophører kl. 02.00, og at festen slutter
endelig kl. 04:00. Derudover at der i øvrigt vises hensyn overfor husets
naboer.

Følgende er ikke
tilladt:

-

Konfetti; det laver misfarvninger på duge og gulve når det bliver vådt
(man kan blive opkrævet erstatning).

-

Malerlærred; vi oplever desværre at malingen ender andre steder end på
lærredet, f.eks. vægge og gulv.

Underskrift

Gitte Dinesen

Udlejer - Gitte Dinesen

__________________________

Lejer

