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Namn:

Adr:

Tlf:

Poststed:

NB: Faktura sendes denne adresse.

Avtale:

KRYSS AV

Utleigepriser pr. 10.03.2018:
- For medlemmer av HIL( 1 døgn, 12.00 – 12.00):
1750,- For ikkje-medlemmer ( 1 døgn, 12.00 – 12.00):
2000,- Leige helg ( Fredag – Søndag )
3000.- Søndagsutleie avtales særskilt pga reinhold, samt oppstart Fredag.
- Barneselskap medlem:
- Barneselskap ikkje medlem:
Alle priser inkl. vask av Hasundgot.

1000,1250,Skriv antall

- Leige av dukar, pr stk.:
- Leige av stol :
- Leige av bord :

80,50,50,-

Regler for leietaker ( kryss av for utført )
Kryss av
Sett seg inni regelverk og utførelse for leietaker:
( sjå regelverk i del 2 )
Skade eller andre forhold :
Merknad:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Aldersgrensen for leie er 25 år.
NB: gjeld ikkje barneselskap,barnedåp etc…

Dato:

Leietaker:

………………………………………………

…………………………………………………………

Utleier HIL : Nora Wingsternes - 0047 91577715 – utleige@hasundgot.no
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Velkommen som leier av Hasundgot Klubbhus her følger litt info:
Giro sendes ut til oppgitt adresse i etterkant av leieforhold med 14 dagers varsel.
Leien inkluderer vask av gulver og toaletter.
Wifi på klubbhuset – ThomsonE25419 passord; Hasundgot1976
Leietaker må:
1. Sørge for at alle gulv inkludert ganger og toaletter er klar til vasking hvis ikke annet er
avtale med utleier.
Leietaker vasker bord/stoler/kjøkkenbenk og rydder lokalene etter bruk. Gulvet kostes.
Sette bord og stoler tilbake på plass ihht henvisning på plakat bak kjøkkendør.
Kaste matrester og søppel i grønncontainer ute.Papir/papp i blåcontainer ute.
Dersom ansvarlig utleier finner at bord og/eller kjøkken er for dårlig rengjort/ryddet, vil det
bli krevd et tillegg for ekstra rengjøring med kr. 200,2. Vaske alt dekketøy/bestikk og sette tilbake på plass, husk å skylle av alt før det kjøres i
oppvaskmaskin. Tell over at antall er rett i forhold til det som står på antall.
Oppvaskmaskinen er en steam-maskin og det tar kun få minutter å vaske en kurv. Det er
viktig at alle matrester er godt skylt av. Oppvaskmaskinen tømmes og gjøres ren.
( Instruks ang steammaskin henger på innsiden av skapdør over maskinen.)
3. Kaffetraktere m/filter skal rengjøres.
4. Kaffekanner skylles/ vaskes, tørkes av og settes på plass
5. Utstyr som ødelegges skal erstattes til selvkost. Dette skal meddeles til husets utleier.
6. Dersom det skal dekkes bord ute eller benyttes andre utearealer må dette avtales særskilt.
Bingen og kunstgrasbanen er ikke en del av leieavtalen.
7. Det er ikke anledning til å nyte alkohol utendørs
8. All røyking skal foregå ute ved askebeger på utsiden av gjerde.
9. Vinduer må lukkes og lys slukkes, samt låse ytterdører før en forlater bygget.
10. Bruk av fakkelbokser må bare finne sted i stativer slik at det ikke oppstår skade i treverket.
Uteområdet skal ryddes for søppel, sneiper,flasker etc. før en forlater lokalet.
11. Ta hensyn til naboer, utvendig støy ikkje tillatt etter kl.23.00. Lukk vinduer ved spilling av
høg musikk. Alle arrangement stenge/avsluttes kl.02.00
12. Oppstår det problemer ved bruk av utstyret skal hus styrets representanter kontaktes.
13. Flagg ligger i overskap ved fryseskap. Taes ned senest kl. 21:00
14. Huset har varmepumpe i salen og ventilasjonsanlegg med styring fra kjøkken
15. Projektor og lydanlegg i salen.
16. Porten kan åpnes/lukkes opp til av og pålessing. NB: porten skal være lukket.
Det er ikkje med parkering innenfor porten,
17. Husstyret/hovedstyre kan nekte leietakere som har misligholdt regler/avtaler eller
misbrukt klubbhuset, ny leie.

