
 

 

Utleievilkår pr. november 2022 

 Nedenfor er beskrevet utleievilkår og forventninger til ansvarlig arrangør/Leietaker.  

Ansvarlig arrangør/leietaker må ha fylt 25 år og skal være tilstede under hele arrangementet.  

Grendehuset er ikke forsikret for oppbevaring av verdigjenstander/leietakers utstyr.  

Røyking innendørs er forbudt. Overnatting i Grendehuset er forbudt.  

Musikk må på helge- og høytidsdager dempes fra kl. 2300 og kveldsarrangementene må avsluttes senest 

kl. 0200 i helger og på helligdager. 

Utleier har følgende forpliktelser:  

- Lokalet er rengjort og i orden.  

- Lokalet under bruk har en normal romtemperatur.  

- Nødvendig servise og annet bordtilbehør er på plass og rengjort.  

- Bord og stoler er på plass og i funksjonelt god stand.  

- I leieprisen inngår overflatevask av gulv og toaletter. 

 

Ansvarlig arrangør/Leietaker har følgende forpliktelser:  

- Ansvarlig arrangør/leietaker må ha fylt 25 år og må være samme person som inngår 

leieforholdet. 

- Ansvarlig arrangør/leietaker skal være til stede under hele arrangementet. 

- Ansvarlig arrangør/leietaker må påse at uvedkommende ikke får adgang til huset.  

- Ansvarlig arrangør/leietaker er økonomisk ansvarlig for alle skader på inventar og bygning.  

- Grendehuset er ikke forsikret for oppbevaring av verdigjenstander/leietakers utstyr.  

- Røyking innendørs er forbudt.  

- Overnatting i Grendehuset er forbudt.  

- Ansvarlig arrangør/leietaker plikter å avslutte selskapet senest kl. 02.00. 

- Gjestene må forlate lokalet senest kl. 02:00.  

- Gjestene må forlate lokalet senest kl. 22.00 på hverdager. 

-  

Ansvarlig arrangør/leietaker plikter å rydde/avlevere lokalet ihht punktene nedenfor:  

- Rydding skal være avsluttet innen leieforholdets varighet. 

- Ansvarlig arrangør/leietaker plikter å sørge for rengjøring av alt som benyttes av bord, stoler, 

porselen, glass, bestikk, lysestaker og liknende og plassere dette på sin faste plass. Stoler og 

bord sjekkes for flekker/skader.  



- Stoler og bord vaskes og plasseres i lagingsrom.  

- Kjøkkenet skal rengjøres og ryddes. kjøkkenbenker, komfyr, kaffetrakter vaskes etter bruk. 

- Opphengt pynt inkludert feste/tape/tegnestifter fjernes.  

- Alt som tas ut av skap skal vaskes før det settes tilbake på sin faste plass.  

- Søppel plasseres i søppelcontaineren. 

- Ved tilfeller hvor vaskepersonale må vaske vegger, tak osv vil dette bli etter fakturert med kr 

500 pr. time.  

- Leietaker har ansvar for at lys slukkes, kontakter til kaffetraktere trekkes ut og at alle 

utgangsdører er forsvarlig låst når lokalet forlates. Alarmen skal også skrues på.  

 


