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LEJEAFTALE 

Midtfyns Husflidshus lejes ud til private fester, generalforsamlinger, foredrag mm. 

Udlejer: Per Trabjerg, Rynkebyvej 7, 5750 Ringe. Tlf.: 7253 1092 

email: trabjergper@gmail.com 

Bekræftelse på reservering af Husflidshuset, Rynkebyvej 28, 5750 Ringe  

til afholdelse af fest. 

Lejers navn, adresse, tlf. _______________________________________________________________ 

Vi har noteret din reservering på dato: __________________________________ 

Hvis aftalen er lavet mere end et år frem i tiden, forbeholder vi os ret til lejestigning med min. 

6 mdr. varsel. Du vil i så fald få fremsendt den nye pris med ret til afbestilling af huset. 

Ved bestilling flere år frem i tiden, opkræves medlemskort hvert år via mail. 

Ved afmelding af huset bedes det ske hurtigst muligt og senest en måned før den aftalte 

dato. 

Praktiske oplysninger: Udlevering af nøgle kan ske hos udlejer (Rynkebyvej 7) kl.08 om 

morgenen på dagen og skal være afleveret samme sted i postkassen senest kl. 06 næste dags 

morgen. Hvis huset ikke er lejet ud dagen før, vil du ofte kunne få nøglen aftenen før for at 

kunne dække borde, men selvfølgelig ingen gæster på det tidspunkt. 

Lejen betales via netbank, hvis andet ikke er aftalt med udlejer. Indsættes på konto 5772-

7890 619 891, Nordea Ringe Afd. Medbring venligst kvittering for betaling. 

Til rådighed: Der forefindes service samt borde og stole til 50 personer. 

Køkkenet er bedst egnet til anretning og opvarmning af maden, der findes gryder og 

køkkengrej i begrænset omfang. Der er to almindelige komfurer m. gasblus og elektriske 

ovne. Der er opvaskemaskine, vejledning i brugen ses på opslagstavlen. 

Ordensregler: Evt. ituslået eller bortkommet service afregnes efter listepris (se opslag i 

køkkenet), lejer er desuden ansvarlig for skader på bygninger og inventar, der opstår i 

lejeperioden. 

Lokalerne efterlades opryddede, borde og stole efterladt som de er modtaget, gulv fejet, 

service vasket af, komfur og ovn rengjort senest den efterfølgende dag kl. 6.00 medmindre 

andet er aftalt. 

Vis hensyn til naboerne. Hold vinduer og døre lukket når der spilles musik i 

nattetimerne. 

Sted og tidspunkt for udlevering og aflevering af nøgle, samt betaling aftales med udlejer. 

Lejepriser for huset pr. dags dato: 

1 dag, nøgle udleveres kl. 08 på dagen og afleveres næste dags morgen kl. 06    kr. 1100,- 

2 sammenhængende dage, nøgle udleveres kl. 17 og afleveres kl.17  

(f.eks. fredag til søndag)              kr. 1650,- 

Aftenudlejning til foreninger               kr. 250,- 

Huset lejes kun ud til medlemmer, medlemskort koster         kr. 35,- 
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