Leiekontrakt for leie av klubbhuslokaler
Ringebu-Fåvang Fotballklubb
Leietaker:………………………………………………………………………
Mobil nr.:………………………………………………………………………
E-post:………………………………………………………………………….

Utleier: Ringebu-Fåvang FK
v/ Sissel Brandstad
Tlf:
99641660
E-post: s.brandstad@hotmail.com

Utleietidspunkt ……………… kl ……….. til ……………… kl ……….. Lokalet skal brukes til ………………………………….
Kode til nøkkelboks ………………………. er gyldig i leid tidsrom.
Følgende leies:
Selskapslokalet og evt møterom med kjøkken ifbm. konfirmasjon / dåp / bursdag
kr. 1 500 / 2 000 medlemmer / ikke medlemmer
Selskapslokalet med kjøkken ifbm. barnebursdag (3-4 timer)
kr. 500 / 700 medlemmer / ikke medlemmer
Møterom med kjøkken ifbm. møte på kveldstid i ukedager
kr. 500
Leieprisen faktureres i etterkant av bruk.
Leieprisen inkluderer IKKE vask av lokalet.
Huset er bygd med tippemidler og det tillates derfor ikke bruk av alkohol i lokalet.
Leietaker må selv rydde og vaske gulv, toalett, benker og bord.
Ved bruk av komfyr og kjøleskap må det vaskes.
Dersom det blir behov for ekstraordinær rengjøring, blir dette fakturert leietaker i ettertid.
På forespørsel kan det tilbys vask av lokalet for kr. 2 000,Kjøkkenutstyr som blir benyttet må rengjøres og settes på plass.
Bord og stoler settes på plass.
Søppel kastes i container ovenfor huset.
Påse at alle vinduer, terrassedør er lukket og låst.
Lokalene forlates i ryddig stand.
Lys slås av. Hvis oppvaskmaskinen står på, må hovedbryter IKKE slås av. (Bryter som er øverst på veggen
ved siden av hovedinngangen).
Ødelagte dekketøy, service og annet må erstattes. Ber om at det gis beskjed til utleier hvis noe blir ødelagt.
Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader påført bygning og inventar i leietiden.
Ting som oppbevares i klubblokalet som tilhører leietaker er på eget ansvar.
Møterom brukes ikke uten at det er avtalt på forhånd.
Ved spørsmål, kontakt Sissel Brandstad tlf 99641660.

Vi ønsker lykke til med arrangementet!
Sted og dato……………………………………………

Fåvang ………………………

……………………………………………………………….
Leietaker
(Bekrefter med dette at ordensregler er lest og forstått).

……………………………………………………………….
Ringebu-Fåvang FK v/ Sissel Brandstad

