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Lejebetingelser for leje af rytterstuen, Broagerlands Rideklub  
 
Adresse:  
Broagerlands Rideklub 
Broagervigvej 13A 
6310 Broager  
 
Lejerens ansvar:  

- Rytterstuen kan alene lejes af myndige personer, der er medlem/eller har tilknytning til 
rideklubben 

- Ved leje af rytterstuen er lejeren selv ansvarlig for eventuelle myndighedsgodkendelser, 
som er tilknyttet arrangementet. Det er lejer selv som står for denne udgift.  

- Rytterstuen er tilgængelig i det aftalte tidspunkt.   
 

- Såfremt der ved aflevering af lokalerne er sket ødelæggelser som ikke skyldes sædvanligt 
slid – herunder køkkenudstyr, service, andre løsøre, borde, stole mv. er lejer er 
erstatningspligtig for det ødelagte.  
Eventuel erstatning for beskadiget service, inventar mm. udregnes af udlejer ift. 
nyanskaffelsesprisen.  
 

- Opsætning: Lejer må ikke bruge søm, skruer eller lignende, som ødelægger inventar og 
bygninger. Pas på vores rytterstue.  
 

- Hærværk: Lejer forpligter sig til at sikre, at der ikke sker hærværk i lejeperioden. Lejer 
bærer ansvaret i lejeperioden.  
 

- Musik: Af hensyn til hestene skal musik dæmpes kl. 22 og slukkes kl. 24.  
 

- Udbedring af skader: Må alene foretages på foranledning af udlejer.  
 
 Leje af rytterstuen  

- Ved aflevering af rytterstuen skal følgende punkter væres udført:  
o Ryddet op, bordene vasket af, stolene sat op. 
o Alle vinduer og døre skal lukkes og lys slukkes.  
o Alle skraldespande er tømt og affald taget med ud i affaldscontaineren.  
o Tomme flasker / dåser er bortskaffet.  
o Gulvene fejes. Er der synligt spild på gulvet skal de vaskes.  
o Ituslået ting sættes på køkkenbordet i muleposen.  
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o Toilettet i gangen er opryddet og rengjort.  
 

- Køkkenet:  
o Alt service, bestik, glas mv er vasket og sat på plads.  
o Opvaskemaskinen er tømt og rengjort.  
o Kaffemaskinen er tømt og rengjort.  
o Komfuret, ovnen og tilhørende riste er rengjort.  
o Køleskabet indvendigt tømt og rengjort.  
o Gulvet i køkkenet vaskes.  

 
- Det er kun tilladt at ryge på afmærkede områder 
- Det er ikke tilladt at  færdes i stalden eller hos hestene, med mindre det er aftalt ved 

aftalens indgåelse. 
 

Pris: 500 kr. pr. dag/aften 
 
 
Kontaktperson: Majbritt Lindblad Madsen,  lindbladmadsen@gmail.com 
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