Utleie av Klubbhus Nylende

Forespørsler og avtaler gjøres pr mail med utleieansvarlig.
Priser gjeldende 1 Januar 2018.
Pris for leie

Medlem NIF

Ikke medlem

mandag - torsdag pr. dag:

500 kr

800 kr

fredag og lørdag pr. dag

1800 kr

2500 kr

søndag

1300 kr

2000 kr

helligdager, og dag før helligdag:

1800 kr

2500 kr

ekstra dag (F.eks lørdag + søndag)

500 kr

800 kr

Prisene er uten vask.
Depositum leie av klubbhus:
fredag, lørdag, søndag, helligdag og dag før helligdag:

1500 kr

Øvrig

500 kr

Depositum Skal dekke kostnader for ikke utført rydding ute/inne, dårlig vask, skader på hus, inventar, utstyr,
ikke overholdelse avtaletider, regelverk og lignende.
Ansvarlig kontaktperson utfører kontroll, før depositum refunderes leietager.

Ansvarlig utleier for Nylende IF: Siri Rostad – siri.rostad@live.com – Mobil : 40726855

Krav til leietager
•
•
•
•
•
•

Leietager skal være over 30 år ved leie fredag - søndag samt helligdager og dag før hellig dag.
Leietager skal være over 23 år ved leie mandag - torsdag.
Forespørsler og bestilling skal kun gjøres skriftlig via epost.
Leietager er 100% ansvarlig under leieperioden og skal sørge for at avtalen overholdes og
regelverk ikke brytes.
Leietager skal alltid være tilstede og ha kontroll på at deltagere forholder seg til regelverket når
klubbhuset benyttes.
Leietager skal sørge for at det ikke blir generende støy for naboer (ref høy musikk med vinduer
åpne og bruk av gressplen vendt mot nabohus)

Betaling
Leietager oversender leiesum til Nylende IF (Konto nr: 1145.20.25428- VIPPS: #12830)
senest 14 dager før leie.
Depositum sendes til utleieansvarlig Siri Rostad fortrinnsvis VIPPS
Er ikke leien mottatt innen fristen, kan leieavtalen slettes av Nylende IF.

Kontrakt
Utleier: Nylende IF (Org.nr. 983 784 445)
Leietaker:
Navn (Blokkbokstaver):_____________
Adresse:_________________________
Telefon: _________________________
Epost: ___________________________
Utleiedato fra _________ Til ________

Type arrangement:
Utleie gjelder Nylende Idrettsforening sitt klubbhus. Kontaktperson hos Nylende IF er undertegnede.
Dersom det blir en annen kontaktperson i forbindelse med arrangementet, vil dette bli oppgitt på SMS
til leietaker.
Klage på lokalet og dets stand må tas opp med utleier sin kontaktperson umiddelbart når leieperioden
starter. Dette gjelder ikke forhold som leietaker ikke var i stand til å se ved overtakelsen.
Leietaker plikter å holde de leide lokalene i den stand de var ved overtakelsen, bortsett fra den
forringelsen som følger av alminnelig bruk av lokalene.
Det er ikke tillatt å bruke pynt som setter farge på gulv og vegger når det blir vått. Dersom det søles
matvarer eller drikke på gulv, vegger eller møbler skal dette rengjøres umiddelbart slik at gulv, vegger
eller møbler ikke får skade/merker.
Leietaker er ansvarlig for all skade som påføres lokalene eller de fasilitetene som finnes i lokalene.
Eventuell skade skal utbedres eller erstattes innen 1 uke etter leieperioden.
Lokalene skal kun brukes til lukkede og private arrangement – dvs leietaker kan ikke
markedsføre/bekjentgjøre arrangementet på en kommersiell måte.
Leietaker skal respektere naboer og vanlige regler for ro og orden gjelder.
Ved mislighold av punkter i leieavtalen vil eventuelle ekstrakostnader bli fakturert leietaker.
Denne kontrakten er utferdiget i 2-to- eksemplarer – ett til hver av partene.
Rolvsøy, dato:

20__

For Nylende IF
___________________________

____________________

Signatur utleieansvarlig

Signatur leietaker

NYLENDE IF ØNSKER LYKKE TIL MED ARRANGEMENTET!

