
Vilkår for leje af Sulkendrup Mølle (private) 
 
Bestilling: 
Leje af Sulkendrup Mølle kan ske pr. telefon: 29 92 73 42 / 25 72 35 53 eller pr. mail: 
sulkendrupvandmoelle@gmail.com. 
 
Priser: 

• Leje af hele møllebygningen fra kl. 07.00 til kl. 03.00:    2.800,- kr. 
• Timeleje (min. 3 timer):         450,- kr.  
• Leje af hele møllebygningen minus Mølleloftet fra kl. 07.00 til kl. 03.00:  2.300,- kr. 
• Timeleje (min. 3 timer):         375,- kr. 

 
Musik skal stoppe kl. 01.00. Baggrundsmusik derefter er ok.  
 
Ved bestilling år frem i tiden tages forbehold for prisændringer. Se prislisten på www.sulkendrupmoelle.dk. 
 
Betaling: 
Betaling af depositum og leje bedes indbetalt til Nordea reg.nr. 2375 konto nr. 8478469668 med angivelse af 
indbetaler og den dato bestillingen vedrører. 
 
Depositum (1.000,- kr. / 500,- kr. ved timeleje) indbetales ved bestilling, eller senest 3 måneder før leje af 
Sulkendrup Mølle. Depositum afregnes igen senest 1 uge efter arrangementet.  
 
Lejen indbetales senest 1 måned før den ønskede lejedato. 
 
Afbestilling: 
Ved afbestilling refunderes 50 % af lejen. 
Depositum refunderes ved afbestilling. 
 
Ankomst: 
Venligst kontroller som det første, at inventar m.m. er i orden, og at al service er til stede. 
 
Lejer hæfter for efterfølgende skader og mangler (oversigt for inventar og køkkenservice ligger i skab over 
emhætte). 
 
HUSK! 
Lejer medbringer selv duge, servietter, viskestykker, karklude, toiletpapir, m.m. 
Der er mulighed for at leje duge samt stofservietter. 
 
Følgende skal desuden overholdes: 

• Rygning er kun tilladt udendørs. 
• Forsatsvinduer må ikke åbnes. 
• Lejer bortskaffer selv affald, tomme flasker, m.m. 
• Perlesten m.m. må ikke kastes i søen. 
• P-pladsen kan benyttes til senest kl. 10 den efterfølgende dag af hensyn til efterfølgende 

arrangementer. 
 

Aflevering: 
• Lokalerne afleveres i ryddelig stand (gulve fejes, og borde og stole sættes på plads). 
• Køkkenet rengøres (herunder også ovn, køleskab, kaffemaskiner m.m.) 
• Service vaskes op og stilles på plads. 
• Vinduer lukkes, lys slukkes, og døre aflåses. 

 
Ved indbetaling af depositum accepteres ovenstående vilkår. 


