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Lejekontrakt for Teutonersalen (udskrives og udfyldes, men er ikke gældende 
før, den er underskrevet af begge parter) 

 
Dato for leje 

Lejers navn 

Cpr. nr. / Cvr nr. Ean-nr. 

Adresse 

 
Leje af sal  5.000,00 kr. 

Ekstra scene (1 time pr. 10 m2) á 320,00 kr. 

Ændring af lysbom 2.560,00 kr. 

Lystekniker 750,00 kr. 

Lydanlæg incl. lydmand 3.000,00 kr. 

Flygel  600,00 kr. 

Opsætning af garderobe (1 enhed incl. 100 bøjler) 50,00 kr. 

Ekstraarbejde á 350,00 kr. 

  

  

Samlet beløb excl. moms  

Moms  

Samlet beløb incl. moms  

 
 
Dato: ______________________  Dato: _______________________ 
 
 
____________________________________ ____________________________________ 
 Lejers underskrift   Udlejers underskrift 

 
Vilkår og uddybende forklaringer vedr. denne kontrakt – se bagsiden 
 



 
 
 
Vilkår for indgåelse af kontrakten: 
 
Der er forbud mod rygning på gymnasiets område – inde og udenfor. Lejer kan gøres ansvarlig for 
eventuelle overtrædelser.  
 
Lejer kan gøres ansvarlig for ødelagt inventar som følge af hærværk eller uansvarlig opførsel. 
 
Kræver et arrangement lejlighedsbevilling (spiritusbevilling), er det lejers pligt at sørge for dette.  
 
 
Efter lejemålet skal følgende krav opfyldes, med mindre andet er aftalt: 
 
- Stole stilles i stakke á 12 stk. 
- Borde læsses på vogn 
- Affald samles og lægges i affaldsposer 
- Alle gulve skal fejes 
 
Gulvvask og rengøring af toiletter er inkluderet i grundbeløbet. Dette gælder dog ikke ved 
arrangementer med deltagelse af over 500 personer samt ved private festarrangementer. 
 
 
 

 
Uddybende forklaringer  
 
Leje af salen (kr. 5.000,00) er incl. fast mikrofonanlæg, projektor/lærred og standardlyssætning  
 
Følgende ydelser kan tilkøbes, og anføres på forsiden ved indgåelse af lejekontrakten 
 
- Opstilling/nedtagning af scene ud over standardopstilling på 50m2 og højde på 60 cm 
 (1 arbejdstime pr. 10m2)    
  
- Ændring af standardopstilling af lysbom (8 arbejdstimer) 
 
- Leje af lystekniker  
 
- Stole og borde stilles op og ryddes af gymnasiets personale (fast pris aftales) 
 
- Leje af flygel (stemning for egen regning)  
 
- Leje af lydanlæg incl. lydmand 
 
- Opsætning af garderobe (garderobe er altid på eget ansvar) 
 
Timepris for gymnasiets personale er pt. 350,00 kr.  
 
 
 
 
 


