Leieavtale for Stiftelsen Temte – Låven
Navn på ansvarshavende leietaker: __________________________________________________
Fakturaadresse: __________________________________________________________________
E-post: _____________________________________

Mobil:______________________________

Leiedato/tid: ………/………..-……………, kl. _____.______ til kl. _____.______
Type arrangement;________________________________ Antall pers (ca):___________________
Leie av lokale: Priser, se vedlagte prisliste.
Ved faste leieforhold eller kortere leie av mindre gruppe-/møterom avtales pris særskilt.
Vask og støvsuging av lokalet inkl toaletter/bad kommer i tillegg med kr 1.500.
Ved selskaper og andre festlige arrangementer
Lokalet er tilgjengelig for pynting, tilrigging av musikk, levering av mat, kaker osv fra kl 16.30 på
fredager, og etter avtale på lørdager og søndager. Ønsker man tilgang til lokalene utover dette,
faktureres timepris kr. 200 i tillegg. Lokalet disponeres fredag og lørdag fram til kl. 01.00, da må
gjestene være ute. Leietaker er ansvarlig for at:
• lokalet er ryddet og eventuelt vasket dersom det er avtalt at leietaker skal gjøre dette selv.
• møbler er satt på riktig plass
• for oppvask av alt service, glass og bestikk, og for at dette settes tilbake på riktig plass
• for å kildesortere søppel og legge det i søppeldunker nede ved innkjørselen
Lokalene må være forlatt og stengt seinest kl. 02.30.
Leietaker ordner selv catering. Leietaker har adgang til kjøleskap, komfyr, oppvaskmaskin og
kaffetrakter på selskapsdagen. Servietter, duker, lys og blomster etc er ikke inkludert. Det skal ikke
benyttes annet enn telys (ikke kubbelys eller høye stearinlys, grunnet brannvern.) Kjøkken skal kun
benyttes til oppvarming av mat. Det er ikke tillatt med frityrsteking.
Det er ikke krav om skjenkebevilling til lukkede selskaper, men Stiftelsen Temte forbeholder seg
retten til å kreve at:
Ingen personer under 18 år skal serveres alkoholholdig drikke.
Ingen personer under 20 år skal serveres alkoholholdig drikke med høyere alkoholinnhold enn 20
volumprosent.
Ved brudd på disse reglene vil ikke leietaker få leie lokaler av Stiftelsen Temte ved seinere
anledninger.

Aldersgrenser
Lokaler på Temte leies ikke ut til selskaper/fester for personer under 25 år.

Leietaker skal alltid være en ansvarshavende over 25 år, og det er ikke lov til å inngå leiekontrakt på
vegne av personer under 25 år.
Leietaker er ansvarlig overfor Stiftelsen Temte for å holde orden og sørge for sikkerhet under
arrangementet. Alle mangler, ødeleggelser eller skade på utstyr, inventar og annet må erstattes, og
faktureres til leietaker.
Stiftelsen Temte kan ikke stilles til ansvar for tap, ødeleggelse eller tyveri av selskapsdeltakeres
personlige eiendeler.
Leietaker informeres om sikkerhetsutstyr som brannslukkere, om rømningsveier m.m ved inngåelsen
av leieforholdet, eller ved oppmøte på Temte på leiedagen.
Ekstraordinært reinhold ut over avtale faktureres med kr 400,- per påbegynt time.
Stiftelsen Temte tar forbehold om prisjusteringer.
Jeg bekrefter å ha lest og godtatt betingelsene i leieavtalen, dato:_____/_______-20…….
____________________________
Ansvarshavende leietaker (sign)

____________________________
For Stiftelsen Temte (sign

