Sejerø Udvikling ApS
Sejerøvej 25
4592 Sejerø

Sejerø
Udvikling

CVR: 35 22 62 06
Bank: Sparekassen Sjælland
Regnr.: 0516 Konto: 354568

Lejekontrakt for husbåd på Sejerø Havn: nr. 2022-x
Lejer:
Navn:

Din kontaktperson er:
Klaus Perkild
tlf.: +45 2924 5850
mail: perkild.klaus@gmail.com

Telefon:
Mail:
Lejer:
Periode:
Fra:

kl. 14:30

Til:

kl. 10:30

Lejebeløb:
Lejebeløb:

DKK

Depositum:

DKK

Restleje:

DKK

Indbetaling skal ske til vores bank:
Regnr.: 0516 konto 354568
BIC/Swift: SWESDK22
IBAN: DK1805160000354568
eller MobilePay 516791
Lejen er eksklusiv rengøring og
der afregnes el efter måler til kr.
3,50 pr kwtime.
NB! Samletanken på bådene har en
begrænset kapacitet.Vi opfordrer
derfor til at spare på vandet og
benytte havnens faciliteter, når det
er muligt.

Der forefindes dyner på husbåden. Sengelinned
medbringes eller kan lejes ved henvendelse for
kr. 125,- pr. sæt.

Viskestykker, karklude, toiletpapir, køkkenrulle og opvaskemiddel findes på båden ved
ankomst. Man må selv supplere.

Særlig bestemmelser:
1. Rengøring

2. Skader m.v.

3. Afbestilling

4. Manglende indbetaling

5. Praktiske forhold

a) Lejer skal efterlade husbåden i rengjort stand, og alt affald skal være
fjernet. Rengøring gennemgås ved aflevering af båden.
b) Rengøring kan tilkøbes hos kontaktperson. Tilkøbt rengøring omfatter
ikke opvask, oprydning og fjernelse af affald. Rengøring efter ugeophold
koster kr. 300,- ellers kr. 200,-.
a) Lejer hæfter for enhver skade på husbåden i lejeperioden.
b) Eventuelle skader, der opstår i lejeperioden skal straks meldes til
kontaktpersonen
c) Bortkomne nøgler erstattes med kr. 500,- til udskiftning af lås
a) Afbestilling skal ske skriftligt eller pr. mail til kontaktpersonen.
Afbestilling er først gældende når den er kontaktpersonen i hænde.
b) Ved afbestilling senest 30 dage før den angivne lejedato refunderes 50%
af depositum.
c) Ved afbestilling senere end 30 dage før den angivne lejedato refunderes
depositum ikke, men 50% af indbetalt restleje refunderes.
a) Indbetales det angivne depositum ikke til det angivne tidspunkt annulleres
lejekontrakten.
b) Indbetales restleje ikke til det angivne tidspunkt annulleres lejekontrakten
og det indbetalte depositum tilbagebetales ikke.
a) Der findes toilet og håndvask på husbåden. Der er adgang til bad i
havnens badefaciliteter.
c) Affald skal afleveres i de opstillede affaldsbeholdere på havnen.

