Lejebetingelser - Laden
www.hojvange.dk/laden

Disse betingelser hjælper med, at sikre alle den bedst mulige oplevelse ved leje af Laden.
Når du godkender betingelserne, forpligter du dig til at acceptere og overholde
nedenstående lejebetingelser. Du godkender fuldt ud at de er læst og forstået.
Lejers Ansvar:
• At Laden efterlades i ordentlig stand. Se checklisten i køkkenet. Findes også på
www.hojvange.dk/laden
• At udfylde booking-formularen korrekt.
• At indbetale depositum og leje rettidigt med påført booking nr.
• At aftale tidspunkt for- og være tilstede ved overlevering af nøgle/inspektion.
(foregår mellem 9-12)
• At denne og dennes gæster overholder ordensreglerne for HF højvænge.
• At sikre at brugen af laden ikke er til gene for Ladens naboer. Der henvises til
ordensreglerne.
Udlejers (HF Højvænge) ansvar:
• At overleverer nøglen på lejedagen til aftalt tid.
• At ekspederer alle bookinger hurtigst muligt og efter først til mølle princippet.
• At inspicerer Ladens stand sammen med lejer ved aflevering/tilbagelevering af
nøglen.
Aflysning:
Aflysning er mulig, men vil foregå under følgende rammer
• Ved aflysning mindre end 21 dage før lejedagen betales fuld pris
• Ved aflysning mere end 21 dage før lejedagen men mindre end 2 måneder
betales depositum ikke tilbage.
• Ved aflysning mere end 2 måneder før lejedagen betales alle beløb tilbage.
Betaling:
• Depositum betales senest 3 dage efter at bestilling er godkendt.
• Resten af lejen indbetales senest 21 dage før lejedato (Husk at anføre
Reserverations ID)
Ekstra omkostninger:
• Alle skader på interiør/bygning under lejeperioden er under fuld erstatningspligt for
lejer
• Manglende interiør er under fuld erstatningspligt for lejer
• Gebyr for ekstra rengøring:
1.000,• Gebyr for tabt nøgle:
500,-/nøgle
• Gebyr for forsinket aflevering
500,-/påbegyndt time

Særlige betingelser:
• Lejer skal være fyldt 18 år på tidspunkt for indgåelse af aftale om leje af laden.
• Udlejer (HF højvænge) kan afvise anmodning om leje hvis der er god grund til at tro
at lejer ikke vil leve op til aftalen i lejekontrakten.
• I tilfælde af at laden ikke er brugbar på lejetidspunktet pga. udefrakommende
faktorer (fx brand, hærværk, indbrud, nedbrud på strøm- eller vandsystem) er
udlejer (HF højvænge) ikke forpligtet til yderligere end at tilbagebetale det fulde
lejebeløb. Udlejer er forpligtet til at gøre lejer opmærksom på dette så hurtigt som
muligt.

