Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling
TEMTE
Gård og Bygdesamling

Leieavtale for Temte Gård – Villa Falk

Navn på ansvarshavende leietaker:_____________________________________
Adresse/fakturaadresse:______________________________________________
__________________________________

Telefon:______________________

Lokale:____________________________

Leiedato/tid:___________________

Type arrangement:___________________

Antall pers. (ca.)________________

Leie av lokale
Leie av lokale på dagtid (kl.08.00 til kl.16.00) på hverdager koster kr. 1.300,Leie av lokale på kveldstid (kl.17.00 til kl.23.00) på hverdager koster kr. 1 000,Leie av lokale på dagtid (kl.09.00 til kl.15.00) på helgedager (lørdag, søndag), koster kr.1 100,Leie av lokale til kveldsarrangement i helg (fredag, lørdag, søndag) uten vask, koster kr. 2.100,Leie av lokale til kveldsarrangement i helg (fredag, lørdag, søndag) med vask, koster kr. 2.700,Ved faste leieforhold eller kortere leie av mindre gruppe-/møterom avtales pris særskilt.
Ved selskaper og andre festlige arrangementer
Lokalet er tilgjengelig for pynting, tilrigging av musikk, levering av kaker osv. fra kl.16.30 på
fredager, og etter avtale på lørdager og søndager. Ønsker man tilgang til lokalet utenom dette,
betales timepris direkte til vaktmester. Lokalet disponeres fredag og lørdag frem til klokken
02.30. Bar og musikk må avsluttes innen klokken 01.00. Gjestene må være ute innen kl. 01.30,
og lokalet må være ryddet, og glass, servise og bestikk vasket til kl.02.30 senest.
Leier ordner selv catering. Leietaker har tilgang til kjøleskap/kjølerom, komfyr, oppvaskmaskin
og kaffetrakter på selskapsdagen. Servietter, duker, lys og blomster etc. er ikke inkludert.
Leier kan selv ta med øl, vin og brennevin, men plikter å søke ambulerende skjenkebevilling
(fåes i servicesenteret på rådhuset i Mjøndalen, (eller lastes ned her) samt følge
skjenkebevillingsreglene. Tillatelsen leveres til vaktmester på Temte/utleier senest dagen før
selskapet. Uten denne, tillates ikke servering av alkohol. Selvbetjent bar tillates ikke, barkeeper
må være over 20 år. Skjenking avsluttes klokken 01.00.
Skade- og erstatningsansvar
En ansvarshavende eldre enn 25 år må oppnevnes for å holde orden under arrangementet.
Ansvarshavende er ansvarlig overfor utleieren i henhold til husleieloven. Skade på inventar og
utstyr må erstattes. Oppgjør foretas i henhold til fastsatte priser i inventarlister. Tøy, fottøy og
andre personlige eiendeler oppbevares på eget ansvar. Tap pga. hærverk eller tyveri erstattes
ikke av Temte Gård. Ekstraordinært renhold faktureres med kr.300,- pr påbegynt time.
Vi tar forbehold om prisjusteringer.
Jeg bekrefter å ha lest og godtatt avtalen.

______________________________
Dato: Ansvarshavende leietaker
(sign)

____________________
___ _
For Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling
(sign)

