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Frivillige sociale foreninger og grupper, der er medlem af Frivilligcenter Næstved, kan leje et 

foreningsskab i Frivilligcenter Næstved – De Sociale foreninger Hus.  

Det er Frivilligcenter Næstved, der administrerer udlån af skabene. Kontakt os på tlf.: 55 77 62 43, mail: 

adm@frivilligcenter-naestved.dk eller kig forbi indenfor sekretariatets åbningstid. 

 

Lejeperiode:  Lejes for 1 år af gangen, fra 1. januar til 31. december. 

Antal skabe: Hver forening kan leje max 2 skabe.  

Pris: 200 kr. i årlig leje pr. skab og 200 kr. i depositum pr. skab/nøgle.  

Depositum tilbagebetales ved aflevering af skab og nøgle. 

Betaling: Leje og depositum kan betales enten kontant i Frivilligcenter Næstved eller ved 

overføres til reg.nr.: 9819 kontonr.: 4575044455 (angiv jeres foreningsnavn ved 

overførslen).  

Ansvar: Opbevaring af ejendele i skabene er på eget ansvar. 

Aflåsning: Skabene låses med nøgle, som udleveres når leje og depositum er indbetalt. 

Foreningen får udleveret 1 nøgle. Det er tilladt at lave flere nøgler for egen 

regning, dog skal alle nøgler afleveres til Frivilligcenter Næstved ved ophør af 

lejeaftalen. 

Ved bortkomst af nøgle laves ny lås og nøgle for egen regning. 

Frivilligcenter Næstved opbevarer en ekstra nøgle til skabet.  

Opbevaring:  Det er ikke tilladt at opbevare brandfarlige ting eller fødevarer og andet, der kan gå 

i fordærv.  

I tilfælde af lugtgener eller lignede fra skabet, har Frivilligcenter Næstved ret til at 

åbne skabet.  

Tømning: Skabet skal være tømt ved lejeaftales ophør. Hvis dette ikke sker, har 

Frivilligcenter Næstved ret til at tømme skabet. Indholdet vil efterfølgende blive  

opbevaret i 3 måneder, og hvis det ikke er  

afhentet inden da, vil det blive bortskaffet. 

Øvrige betingelser: Det er ikke tilladt at skrive, sætte  

klistermærker på, save eller på anden  

måde modificere skabet ved fx at skrue  

nye hylder i eller lignende. 
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