BRUG &
UDLEJNING
IM-HUSET I SKJERN

PRAKTISK

IM-HUSET, FINDERUPSVEJ 25, 6900 SKJERN
IM-huset i Skjern tilbyder attraktive rammer om dit/jeres
næste arrangement. Huset har plads til 150 personer, og
kan lejes af private, som har tilknytning til IMfællesskabet.
På www.imskjern.dk er det under menupunktet ‘Udlejning’
muligt at se husets kalender. Denne giver et fingerpeg,
om en given dato er ledig eller ej.

SPØRGSMÅL OG AFTALE OMKRING UDLEJNING
RETTES TIL:
formand@imskjern.dk
Tlf. 22763402
Nøgle til huset udleveres efter aftale.

BETALING:
Konto nr.: 7780 2041754
(Mærk betalingen med dit navn og ‘leje af lokaler’)
MobilePay: 37557
(Mærk overførsel med ‘leje af lokaler’)

WWW.SKJERN.INDREMISSION.DK

REGLER OG BETINGELSER
IM-HUSET, FINDERUPSVEJ 25, 6900 SKJERN
GENERELLE REGLER
Huset er indviet som missionshus, og dets hellige præg
skal respekteres - uanset hvilket formål huset benyttes
til.
Det betyder konkret:
- Udskænkning af vin, øl og lignende er ikke tilladt.
- Dans og musik af verdslig karakter er ligeledes ikke
tilladt.
- IM-huset er røgfrit efter gældende rygelov i Danmark.

UDLEJNING TIL UNGDOMSGRUPPER UNDER 18 ÅR
Det er en betingelse, at udlejningen sker igennem
forældre til de unge. Forældrene skal forpligte sig til
at være til stede i huset i lejeperioden for at kunne
støtte de unge med praktisk vejledning.

I ØVRIGT GÆLDER FØLGENDE:
- Beskadigede og/eller ødelagte ting erstattes til
-

-

nyværdi.
Ved aflevering skal alt være rengjort og i samme stand
som ved udlejningens begyndelse. Mangelfuld rengøring
vil blive udført på lejers regning.
Lejen omfatter (hvis ikke andet er aftalt): Køkken
(ovn, opvaskemaskine, køleskab m.m.), toiletter,
legerum (1. sal), service, bestik, håndklæder,
viskestykker o.l.
Musikinstrumenter og teknisk udstyr kan benyttes, hvis
lejer har kendskab og fortrolighed med disse.
Affald i større mængder fjernes af lejer.

WWW.SKJERN.INDREMISSION.DK

UDLEJNINGSPRISER

IM-HUSET, FINDERUPSVEJ 25, 6900 SKJERN
PRISER FOR LEJE AF LOKALER PR. DØGN:
Hele IM-huset:
(Plads og service til 150 mennesker)

1500,00 kr.

Café, lille sal og køkken:

850,00 kr.

Mindesamvær:

600,00 kr.

LEJE OG UDLÅN AF INVENTAR FRA HUSET TIL
BRUG ANDET STEDS:
Service pr. del:

1,00 kr.

Bestik pr. del:

1,00 kr.

Større servicedele (fade, kander o.l.)

5,00 kr.

Kaffe lavet i huset til brug ud af huset
20 kander (lav selv) kaffe:

WWW.SKJERN.INDREMISSION.DK

200,00 kr.

