
Vedr. leje af lokaler m.v. 
Kontakt friskolens kontor for en aftale på tlf. 9866 9095.  

 
Du har ønsket at leje/har lejet skolen d. ___/___ - ____/___    _________   
 
___ Fest eller lignende arrangement           kr. 1.500,- 
 
___Møde eller lignende                                       kr. 600,- 
 
Skolens borde, stole, service, lamper m.v. er incl.  i prisen. 
Der er service og bestik til 150 personer. 
 
Såfremt der er udleveret nøgler, gør vi opmærksom på, at det udlejede IKKE omfatter klasselokaler og faglokaler 
medmindre der er truffet aftale herom. 
 
Rengøring og oprydning påhviler lejeren, og det forventes af der gøres følgende:  
 
Køkken: Borde og skabslåger skal tørres af og gulvet skal vaskes. 
Lokaler man har brugt: Gulve skal vaskes. 
Toiletter: Toiletter og håndvaske skal rengøres og gulvene skal vaskes. 
Aula og gange: Gulve skal vaskes. 
Skolen forbeholder sig ret til at opkræve et beløb til rengøring, såfremt det lejede ikke afleveres i rengjort stand. 
 
Hvis der under udlejningen går noget itu gælder nedenstående erstatningspriser. Kuponen bedes venligst afleveret til 
kontoret ved afregning. 
 
-----------------------klip------------------------ -klip----------------------------klip-------------- -------klip--------------------------- 
 
Navn:_____________________________________________ 
 
Adresse____________________________________Telefon________________ 
                            
                                                                                                                     I alt:  
Leje af friskolen til fest eller lignende       kr.___________                          
Leje af friskolen til møde    kr.___________ 
Ødelagte ting:   Antal:   
Tallerken Flad  a kr. 20,00 _____  kr.___________ 
Frokosttallerken a kr. 20,00 _____  kr.___________ 
Tallerken dyb  a kr. 20,00 _____  kr.___________ 
Kop  a kr. 15,00 _____  kr.___________ 
Underkop  a kr. 10,00 _____  kr.___________ 
Kagetallerken  a kr. 12,00 _____  kr.___________ 
Askebæger  a kr. 10,00 _____  kr.___________ 
Lysestage  a kr. 10,00 _____  kr.___________ 
Blomstervase  a kr. 40,00 _____  kr.___________ 
Salt/peberbøsse a kr. 15,00 _____  kr.___________ 
Vandglas  a kr. 10,00 _____  kr.___________ 
Hvidvinsglas  a kr. 10,00 _____  kr.___________ 
Rødvinsglas  a kr. 10,00 _____  kr.___________ 
Dessertvinsglas a kr. 10,00 _____  kr.___________ 
Glaskande  a kr. 25,00 _____  kr.___________ 
Glasskål  stor  a kr. 25,00 _____  kr.___________ 
Glasskål   a kr. 10,00 _____  kr.___________ 
Stole plastic  a kr. 300,00 _____  kr.___________ 
Stole stof  a kr. 660,00 _____  kr.___________ 
 
 
I alt til afregning    kr. 
     ============ 
 
Betaling kontant til kontoret eller overføres  til friskolens konto: reg. 9217 nr. 2070288519. 
 


