
 
Lerbjergcentret Udlejning 
 
Tillæg til lejekontrakt for alle uddannelsesinstitutioner. 
 
Lejekontrakt nr. 
 
Lerbjergcentrets bestyrelse begrunder dette tillæg med følgende: 
 
Vi ønsker naturligvis at unge mennesker fra uddannelsesinstitutioner skal have mulighed for en god 
oplevelse på Lerbjergcentret. Der er dog grænser for, hvad vi kan byde de mennesker, der har til opgave at 
sikre, at de næste lejere overtager et rent og indbydende Lerbjergcenter. Derudover ønsker vi naturligvis, 
at vores naboer har det godt med Lerbjergcentret og omvendt. 
 
Efter endt lejemål oplever vi desværre al for tit et center, der bærer præg af hæmningsløs adfærd, 
manglende respekt for centrets ordensregler, akut behov for diverse opretningsarbejder, urimelig 
ekstrarengøring, som medfører manglende tid, imellem lejemål, og sidst men ikke mindst manglende 
hensyn til Lerbjergcentrets naboer. 
 
Hvis uddannelsesinstitutioner fortsat skal kunne leje Lerbjergcentret, ser vi os nødsaget til at stramme op 
med følgende særlige vilkår. 
 
Bestyrelsen har besluttet følgende særlige vilkår for alle uddannelsesinstitutioner: 
1. Ansvarlig leder fra uddannelsesinstitutionen oplyser uddannelsesinstitution, telefon nr. og 
underskriver nærværende tillæg. 
2. Ansvarlig lejer, som er anført på lejekontrakten, skal deltage i hele lejemålet på Lerbjergcentret, og 
personligt overdrage centret til Lerbjergcentrets inspektør. Dette medfører et tillæg til den normale 
leje på 300,-, for inspektørens tilstedeværelse. 
3. Drikkevarer indtages med mådehold. 
4. Der må spilles musik for lukkede vinduer og døre indtil kl. 23.00. Lørdag dog til kl. 24.00. 
5. Ansvarlig lejer bedes sikre efterlevelse af nærværende punkter, beskrivelse i lejekontrakt, centrets 
ordensregler, og velkomstskrivelse som ved ankomst ligger på køkkenbordet. 
6. For uddannelsesinstitutioner hæves depositum til 10.000 kr. 
7. Der vil blive gjort krav på eventuelt tabt leje, hvis skader medfører aflysning af efterfølgende 
lejemål. 
 
Dette tillæg er ikke skrevet for at genere uddannelsesinstitutioner. Det er skrevet for at sikre, at de 
uddannelsesinstitutioner som ønsker at leve op til de 7 punkter fortsat er meget velkommen på 
Lerbjergcentret. 
 
Udfyldes af ansvarlig leder fra uddannelsesinstitutionen: 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………       …………………………..             ………………………………………………… 
Uddannelsesinstitution.                                               Telefon.                               Underskrift. 


