
      UDLEJNING AF KLUBHUSET 

 

Betingelser for udleje: 

Klubhuset kan kun udlejes til aktive- og pensionistmedlemmer og må kun benyttes til medlemmer og 

medlemmers ægtefælles egne mærkedage samt til medlemmers børns barnedåb og konfirmation. 

Klubhuset kan ikke udlejes til ungdomsfester, studenterfester o.lign. 

Klubhuset kan ikke udlejes hvis der på dagen eller den følgende dag er et klubarrangement. 

Klubhuset kan ikke reserveres mere end 1 år frem uden bestyrelsens godkendelse. 

Anmodning om leje fremsendes via klubbens hjemmeside: 

http://www.nakskovsejlklub.dk/sejlklubben/udlejning-af-klubhuset/ 

 

Lejeperiode: 

Udlejningsperioden er fra dagen før lejedagen kl. 12.00 og 48 timer frem. 

 

Lejegebyr: 

Lejen udgør kr. 2.500,00. Der betales et depositum på kr. 1.000,00 ved lejemålets indgåelse.  

Senest en måned før lejemålets begyndelse betales lejen på kr. 2.500,00. 

Det indbetalte depositum tilbagebetales fuldt ud hvis der ikke er sket skader og lokalerne afleveres ryddet 

og rengjort. 

 

Rengøring: 

Klubhuset vil være rengjort før hver udlejning, og skal tilbageleveres i samme rengjorte stand. 

Hvis rengøringen er mangelfuld, vil der blive modregnet kr. 600,00 i det indbetalte depositum. 

 

Renovation: 

Den opstillede container ved klubhuset må benyttes af lejer på betingelse af: 

at den kun benyttes til dagrenovation 

at den ikke overfyldes 

at der ikke henstilles nogen form for affald udenfor containeren 

at alt overskydende affald bortfjernes af lejer. 

 

Påbud: 

Det er ikke tilladt at stå på sæderne på stolene. 

Borde og stole skal – ved aflevering – henstilles vom vist på ophængte inventarplan. 

Opvaskemaskine og køleskab skal være tømt ved aflevering. 

Beskadiget inventar og porcelæn/bestik stilles frem til optælling. 

Det er ikke tilladt lejer at anvende klubbens forbrugs materialer såsom rengøringsmidler, toiletpapir og 

køkkenrulle. Det samme gælder kaffe, sukker og eventuelle andre varer som forefindes i køleskab og fryser. 

 

Lejer skal selv medbringe: 

Håndklæder, viskestykker og karklude. 

Køkkenruller, toiletpapir og håndsæbe. 

 

Inden ibrugtagelse af klubhuset: 

Lejer gennemgår klubhuse, inventar og service samme med den af bestyrelsen udpegede ansvarlige person. 

 

http://www.nakskovsejlklub.dk/sejlklubben/udlejning-af-klubhuset/


      UDLEJNING AF KLUBHUSET 

 

 

Aflevering og syn inden tilbagebetaling af depositum: 

Lejer skal, sammen med den af bestyrelsen udpegede person, den følgende dag senest kl. 12.00 foretage 

optælling af inventar og service. 

Ødelagt eller manglende bestik og service erstattes med kr. 25,00 pr. stk. 

Ødelagte stole erstattes med kr. 500,00 pr. stk. 

Anden beskadigelse af inventar, materiel eller skade på klubhus prisfastsættes af fagmand. 

Lejer har det fulde erstatningsansvar for skader på klubhus, inventar og service. 

 

Lejer har – i forbindelse med reservation og betaling af leje og depositum – på sejlklubbens hjemmeside: 

http://www.nakskovsejlklub.dk/sejlklubben/udlejning-af-klubhuset/ accepteret ovenstående betingelser. 
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