UTLEIEKONTRAKT FOR KLUBBHUSET PÅ STRANDAJORDET I VESTFOSSEN

1. Leietaker ______________________________________________________________
(Leietaker / økonomisk ansvarlig vert må være over 25 år år)
MAIL:_______________________________________________________________
Mobiltlf.:________________________________________________

Framleie er ikke tillatt. Ansvarlig vert forplikter å være tilstede under arrangementet.

2.

Utleier er Vestfossen IF v/Husstyret

3.

Leietidsrom og priser:

Ønsket
leietidsrom
(skriv dato)

Privat utleie

Ukedag dagtid, kl. 10-17
Ukedag ettermiddag, fra kl. 17.
Fredag kl. 10 – Lørdag kl. 10.
Lørdag kl. 11 – Søndag kl. 11.
Søndag kl. 12 – Mandag kl. 12.
Ønskes nøkkel utlevert dagen før
4.

Hele lokalet
inkl. vask av gulv

Halve lokalet
inkl. vask av gulv

------------------3500,3500,3500.500,-

2500,2500,---------------------------------

Leietaker plikter å vaske border og kjøkken. Bord og stoler skal settes på plass.
Tallerkener, bestikk, glass og kopper skal spyles rent før det settes i oppvaskmaskin!!. Alt
som benyttes fra skapene skal vaskes i oppvaskmaskin og settes på rett plass i skapene.
Etter kontraktsinngåelse, sendes giro fra CMS på vegne av VIF. Om ikke giroen er betalt
innen forfall, er leieforholdet å anse som opphevet.
Innbetalt leie betales ikke tilbake ved evnt avlysning av arrangement e. l.

Leieavtalen undertegnes som bekreftelse på leieforholdet. Utleie er ikke gyldig før skrevet
avtale er undertegnet og beløp innbetalt. Ved signering av denne kontrakt har leietaker gjort

seg kjent med anvendelse av Stekeovn, Oppvaskmaskin, Kaffemaskiner, Brannslukkerutstyr,
sikringsskap og Lokalet/Kjøkken for øvrig.

5.

Mistet nøkkel faktureres 8000 kr

6.

Leietaker skal forestå all oppvask i maskin og rydding. Søppel, avfall o.l. sorteres og tømmes i
søppelkassene på utsiden av kjøkkeninngangen og container på parkeringsplass. Hvis disse er
fulle, må søppel bringes bort av leietaker. Tomgods må fjernes av leietaker. Max antall i
lokalet er 100 stk

7.

VIF v/husstyret har ingen ansvar for eiendeler som settes igjen av leietaker. Leietaker er selv
ansvarlig for eget utstyr (mat, drikke, lyd, lysutstyr og gaver osv.) som oppbevares på
klubbhuset.

8.

Leietaker er ansvarlig for all type skade på bygg og eller inventar. Oppdages skade FØR
arrangement skal MMS bilde taes og sende til husstyret umiddelbart. Oppdages skade ETTER
arrangement belastes dette leietaker. Skade på stol belastes kr1500. Skade på bord kr 2500.
andre ting etter avtale

9.

Leietaker har ansvar for at alle dører og vinduer er lukket og låst, lys slukket. Det er ikke tillatt
med røyking inne i lokalet.

10.

Nøkkel hentes og leveres i: Hans Nielsen Hauges Vei 56,3320 Vestfossen-telefon 95052914

11.

Denne avtalen er skrevet i 2 – to – likelydende eksemplarer, ett til hver av partene.

Vestfossen, _____________________
(dato)

________________________________________

___________________________________

Vestfossen IF v/husstyret

Leietaker/ansvarlig (over 25 år)

