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Utleiekontrakt, Solhaug ungdomslokale 
 

Informasjon om leietaker og type arrangement 

Beskriv arrangementet 
(fest/barnedåp/barnebursdag/?) 

 

Antall gjester  

Dato for arrangement  

Navn  

Adresse  

Telefon  

Epost  

Fødselsdato på leietaker  

Avtalt leiesum  

 

Kontrakten skal være undertegnet og levert Andebu ungdomslag innen fem dager etter bestilling 

(skannes og sendes elektronisk til post@aul.no). 

Ved avvik kan lokalet leies ut til andre uten ytterligere avklaringer. Eventuell avbestilling må skje 

senest 14 dager før arrangementet. Ved senere avbestilling blir leietaker fakturert avtalt leiesum. 

Leietaker må være minimum 23 år ved avtaleinngåelse. 

Solhaug ungdomslokale passer for selskaper inntil 150 personer. 

Utleie inkluderer kun bruk av scene med enkelt AV-utstyr. Instruksjon i bruk gis ved gjennomgang. 

NB! Utleie inkluderer IKKE bruk av scenekjeller og annet lyd- og lysutstyr som befinner seg på 

Solhaug. 

Huskeliste før lokalet/området forlates (denne MÅ leses nøye og følges av ansvarlig leietaker): 

 Alt av søppel skal tas med hjem, søppeldunkene på Solhaug er  forbeholdt AUL 

 Dekketøy vaskes, tørkes av og settes tilbake på riktig plass 

 Bord og stoler vaskes skikkelig (bordflaten og ben) og settes på plass 

 Kjøkkenet ryddes og rengjøres skikkelig (kjøleskap, kjølerom, benker, bord og stoler) 

 Gulv i storesal, lillesal og kjøkken kostes, og søl/flekker tørkes opp og rengjøres 

 Uteområder skal ryddes (flasker, bokser, søppel, sneiper og snusposer fjernes) 

 Matvarer og annet medbrakt (stearinlys/duker/servietter/etc.) tas med hjem 

 Skitne kluter og mopper legges i egen skittentøysdunk utenfor kjøkkenet 

 Påse at alle dører og vinduer er forsvarlig lukket og låst 

 Påse at det ikke er personer igjen i lokalene 
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Av hensyn til naboer og nærmiljøet skal alle arrangementer avsluttes innen kl. 02:00. 

Leietaker er erstatningspliktig ved skader/mangler på eiendom, inventar og utstyr. 

Leietaker plikter å sette seg inn i gjeldende branninstruks og regler (se side 3-5 i denne kontrakten). 

Priser 

Leieobjekt Medlemmer av AUL Ikke medlemmer/foreninger 

Hele lokalet 1 dag 
(fredag/lørdag) 

Kr. 2100,- Kr. 4000,- 

Hele lokalet 1 dag (søndag) Kr. 1700 Kr. 3000,- 

Hele lokalet 1 dag (mandag-
torsdag) 

Kr. 850,- Kr. 1500,- 

Helgeleie (fredag – søndag) Kr. 3700,- Kr. 6000,- 

NB! Vask v/innleid vaskebyrå 
etterfaktureres basert på antall 
timer som blir brukt til vask 

Kr. 450,- pr. time Kr. 450,- pr. time 

 

På ukedager skal lokalet ryddes/rengjøres før avreise. 

På helgedager skal lokalet være ferdig ryddet og klart til vask innen kl. 12:00 dagen etter 

arrangementet. 

Vask er ikke inkludert i leieprisen, og leietaker er pliktig å følge alle punkter i «Huskeliste før lokalet 

forlates» beskrevet over.  

Fakturering 

 Avtalt leiesum faktureres umiddelbart etter avtaleinngåelse.  

NB! Vi forskuddsfakturerer utleie. Innbetalt leiesum bekrefter bestillingen din. 

 Vask etterfaktureres basert på rapport fra vaskebyrå om hvor mange timer som er brukt til 

renhold av lokalene. 

 Erstatning ved skade/mangler på eiendom, inventar og utstyr dokumenteres og faktureres i 

etterkant av utleie. 

Utleier forbeholder seg retten å avlyse avtalte arrangement dersom det viser seg at informasjonen 

gitt i denne avtalen ikke stemmer. 

 

Jeg bekrefter at alt innhold i leiekontrakten er lest og forstått. 

 

Dato:      

 

 

Leietaker:      
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