
                                                                                                                                                                              

 

 

 
Navn:      Ribe d.  __  / __  / 2017  
Adr.:  
Mail adr.: 
Tlf. nr.: 
 

 

LEJEKONTRAKT FOR:  

KALTOFTVEJ 2 (K2), 6510 GRAM…      
 

 

Lejeperiode:  __ / __ – __ / __ 2017. Samlet lejebeløb: = ______ - DKK. 

 

 

Der indbetales 500,- kr. a conto når bekræftelse af reservation modtages 

Rest lejebeløb skal, være indbetalt på foreningens konto i FRØS Sparekasse:  

senest 30 dage før lejens start. 

Bestilles lejemålet indenfor 30 dage før lejemålet, betales hele beløbet forud. 
 

Registrerings nr.: 9738 & konto nr.: 229873. Med angivelse af ”navn” og ”leje K2”.  

Man skal selv medbringe: dyne/sovepose, hovedpude og sengelinned/lagen. Viskestykker, 
karklude, affaldsposer, affaldssække og toiletpapir. Husk også: krydderier, kaffefiltre, 
tændstikker mm. Der forefindes brænde til opvarmning af huset, i stalden. 
 
Der henstilles til, at man som lejer, selv tager sit emballage med hjem (vinflasker mm), hvis 
vores returemballage beholdere er, fyldte. 
 

Som udgangspunkt, skal K2 afleveres, som ved ankomst. Dog skal der støvsuges og vaskes 
gulve, bordplader & køleskab aftørres og toilet/bad gøres rent.  
Der forefindes rengøringsartikler og støvsugerposer, i skabet i gangen.  
 

Husk at slukke for vandvarmeren, vandpumpen (i kælderen), el radiatoren i 
køkkenet og køleskabet (der skal stå åbent)! 
 

På vegne af bestyrelsen i RSF, Erik Schultz, Fiskergade 3, 6760 Ribe.           Side 1/2. 



                                                                                                                                                                              

 

 

 

Generelle lejebetingelser: 

 

Kun medlemmer af RSF kan leje Kaltoftvej 2 

 

 

Lejeperioden: Indflytningsdato fra kl. 12.00 til udflytnings dato kl. 10.00  

Leje pr. døgn: 500,- DKK, inkl. El.  

 

Vi henstiller venligst til lejer, at minimere brugen af el-radiatorerne, mest muligt! 

 

Bekræftelse på overførsel af lejebeløb sendes til Erik Schultz: ecs@tdcspace.dk 

I tilfælde af lejemåls aflysning, bortfalder det indbetalte a conto beløb på 500,- kr. 

Aflyses lejemålet mindre end 30 dage før start, refunderes intet!  

Der er sovepladser til 8 personer i huset og der må gerne sættes telt(e) op i haven.  

Der må påregnes, at der kan være aktivitet på arealerne udenom K2, i værksted eller 

stalden, herunder græsslåning mm. 

Der forefindes nøgle til huset og stalden, i nøgleboks, som er placeret på stolpe ved 

rækværket ind mod hegnet i gårdspladsen. Kode: ______. (oplyses ved udlejning) 

 

Hvis nøglen mistes, koster dette 500,- DKK. Ituslået service, koster 20,- DKK pr. enhed. 

Er der er brug for hjælp under opholdet i K2, kontaktes Gerda Feddersen, 20 14 24 72 

 

WIFI: Netværksnavn:  / Netværksnøgle: (forefindes i huset K2) 
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