
 
 
 

Lejebetingelser for Den selvejende institution ESTVADLEJREN. 
 

§ 1. Lejebevis / Personantal 
Lejebevis bekræfter den indgåede aftale mellem lejer og Den selvejende institution ESTVADLEJREN. Den 
indgåede lejeaftale er bindende, og omfatter den i lejebeviset nævnte bolig med tilhørende specifikationer.  
 
§ 2. Husdyr / insekter 
Husdyr må ikke medbringes. Den selvejende institution ESTVADLEJREN kan ikke gøres ansvarlig for insekter i 
eller omkring boligen  
 
§ 3. Rengøring m.v. 
Der betales altid for obligatorisk slutrengøring. 
ESTVADLEJREN skal afleveres af lejer i samme stand, hvori den er modtaget. Lejer er ansvarlig overfor alt, 
hvad der forefindes i boligen i den lejede periode, og er erstatningspligtige overfor forvoldte skader. Skulle 
skader opstå, er lejer forpligtet til omgående at underrette lejrskolechef Freddy Bigum på telefon 53 42 73 16 
herom. 
Ikke meddelte skader før afrejse fra lejren, vil blive udbedret for lejers regning. Skader der opstår i lejeperioden 
vil blive udbedret snarest muligt, dog må der påregnes almindelig leveringstid. Der er ikke fra 
ESTVADLEJRENS side tegnet forsikring, som dækker personer eller ejendele i lejeperioden.  
 
§ 4. Betalingsbetingelser 
Som anvist på regning. Alle priser er ekskl. el. Denne ydelse opkræves særskilt.  
 
§ 5. Depositum 
Den selvejende institution ESTVADLEJREN opkræver et depositum på 2.000,00 kr. Tilbagebetaling af ikke 
brugt depositum vil ske ca. 1 uge efter afrejse. Forbrug af strøm kan ikke modregnes i depositum, men skal 
afregnes ved afrejsen.  
 
§ 6. Reklamationer 
Skulle der mod forventning være reklamationer i forbindelse med leje af ESTVADLEJREN skal dette meddeles 
lejrskolechef Freddy Bigum på telefon 53 42 73 16 umiddelbart efter indflytning. Ved reklamationer i forbindelse 
med rengøring, skal lejrskolechefen ligeledes underrettes umiddelbart efter indflytning. 1 modsat fald hæfter lejer 
for eventuelle fejl og mangler.  
 
§ 7. Afbestilling 
Ved opsigelse af lejemålet inden 60 dage før påbegyndelse af lejeperioden, betales 500 kr. 
Ved senere opsigelse betales hele lejebeløbet. Ved eventuel genudlejning af et lejemål tilbagebetales det 
genudlejede beløb. 
Genudlejes lejemålet ikke - følger ingen tilbagebetaling. 
 
§ 8. Force majeure 
Lejeaftalen kan opsiges uden varsel fra Den selvejende institution ESTVAJDLEJRENs side, som følge af force 
majeure, strejke m.m. eller andre forhold, som Den selvejende Institution ESTVADLEJREN ikke har indflydelse 
på. 
 
Vedtaget på bestyrelsesmøde den 28. november 2005. 


