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Prisblad 2020: 
 

 

Leje weekend: fredag kl. 18 til søndag kl. 15 

Omkring weekender udlejes normalt kun fredag til søndag 

Indenfor 1 måned før kan aftales kortere tid. 

3.700,-kr 

 

Leje enkelte hverdage i perioden mandag kl. 12 til fredag kl. 12, pr. døgn 

 

 

1.900,-kr 

 

Leje kort Uge: mandag kl. 12 til fredag kl. 12 
 

5.400,-kr 

 

Leje lang uge: lørdag kl. 12 til lørdag kl. 12 (eller tilsvarende) 
 

8.000,-kr 

 

Depositum: Enkeltdage 
 

1.500,-kr 

 

Depositum: Weekend 
 

4.500,-kr 

 

Depositum: Kort og lang uge: 
 

6.000,-kr 

 

Obligatorisk slutrengøring, (Foretages af rengøringsfirma): 
 

800,-kr 

 

Forbrugspriser: 

 

Vand: Pr. enhed på tæller 1 enhed = 10 l 

Vi har eget vandværk og spildevandstank. 

Vi skal bl.a. betale vandafgift til kommunen tømning af tank, analyse af 

drikkevand. 

 

4,50kr 

 

El-varme fra 1. oktober – 31. marts 
 

500,00kr 
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Ved afbestilling mere end én måned før lejemålet tilbageholdes 1.000,-kr af 

depositum. Ved afbestilling mindre end én måned før lejemålet, tilbageholdes ½ af 

depositum 

 

 

Depositum indbetales 14 dage efter modtagelse af lejekontrakt. 

Leje + slutrengøring indbetales 1 måned før lejemålet: 

 

Forbrug af vand, el-varme, samt erstatning af evt. skader, fratrækkes depositum før dette 

tilbagebetales. 

Afregning af depositum sker normalt omkring den 1. i måneden. 
 

 

 

Ønsker du at leje hytten skal vi bruge. 
 

 

Navn, adresse og tlf.nr. på den myndige person, der skal leje hytten. Derefter vil der blive 

fremsendt en lejekontrakt med e-mail. 

 

 
Priseksempler på mangler og skader: 

 

Madras: Dagspris hos Jysk, min. 
 

900,-kr 

Pulverslukker 1300,-kr 

Plombe brudt på brandstige, pr. stige 500,-kr 

Fjernet Røgalarm 

Bestik: kniv, gaffel, ske, teske, pr. stk. 

200,-kr 

7,50kr 

Bestik: Dyb/flad tallerken, krus, pr. stk. 60,-kr 

Diverse oprydning, (fjerne affald o. lign.).  Pr. påbegyndt time 400,-kr 

Ekstra rengøring. Hvis hytten efterlades meget beskidt. Efter regning fra rengøringsfirma 

 Sortering af affald Efter regning fra affaldsfirma 
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