Leie av velferdsrommet i Ola Narr 1
Pris for beboere i Ola Narr Borettslag:


1000,- pr. dag fra kl. 09.00- 22.00**.



2500,- for helg. Fredag kl. 09.00 - t.o.m. søndag kl. 22:00**.
** arrangementet må være avsluttet til kl. 22:00, lokalet må forlates innen kl. 23:00

Leietaker har kun tilgang til lokalet i leieperioden. Ved behov for tilgang til lokalet dagen før eller
dagen etter må lokalet bestilles også for disse dagene

Regler ved leie av velferdsrommet


Arrangement skal være avsluttet senest kl. 22:00, og lokalet må forlates innen, kl. 23:00.
o

ved aktivitet etter kl. 23:00 som medfører tilkalling av vekter vil leietaker bli belastet for dette



Husordensreglene (finnes på www.olanarr.no) gjelder uavkortet.



Røyking i lokalet er ikke tillatt



For pynting av lokalet, benytt etablerte kroker langs taklister. Lamper, persienner og tak skal ikke
benyttes.



Nøkkelen skal leveres tilbake til styret påfølgende onsdag på Åpent styrerom kl 18:30 - 20:00, sammen
med "Returskjema".



Lokalene skal ryddes og rengjøres etter bruk, og møbler plasseres i henhold til tegning på kjøkken.
Leietaker må selv medbringe nødvendig vaskeutstyr, og er ansvarlig for at lokalene er tilfredsstillende
rengjort når de forlates. Om styret ikke finner lokalene tilfredsstillende rengjort, vil leietaker belastes for
kostnaden ved å leie rengjøringsfirma (minimum kr 2.500,-)



Leietaker har ansvar for å gjøre seg kjent med hvor brannslukningsutstyr og nødutganger befinner seg.



Leietaker står ansvarlig for lokaler og utstyr i leieperioden. Leietaker aksepterer videre økonomisk
ansvar for alle skader på lokalet og løsøre som skjer under leieforholdet. Leietaker skal opplyse om
eventuelle skader på lokalet og løsøre på returskjema.



Ved brudd på avtalen vil leieavtalen umiddelbart opphøre og Ola Narr borettslag forbeholder seg retten
til å ikke leie ut til leietaker på nytt.

Returskjema fra leietaker
Sjekkliste


Jeg har rengjort kjøkkenet i henhold til rengjøringsliste (henger på kjøkkenet)



Jeg har rengjort festlokalet i henhold til rengjøringsliste (henger på kjøkkenet)



Jeg har møblert etter gjeldene romplan (henger på kjøkkenet)



Jeg har rengjort gangen og vindfanget i henhold til rengjøringsliste (henger på toalettet)



Jeg har rengjort toalettet og bøttekottet i henhold til rengjøringsliste (henger på toalettet)



Jeg har ryddet uteområdet



Jeg er innforstått med at ved mangelfull rengjøring vil jeg bli økonomisk belastet for dette

Vennligst påse at ingen eiendeler ligger igjen i lokalet

Evt. skader på lokale eller løsøre i løpet av leieperioden:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________

Dato: ______________________________________________________________

Underskrift: _________________________________________________________

Leiekontrakt for Velferdsrom Ola Narr Borettslag
Leietaker bekrefter at vedkommende er kjent med og aksepterer vilkårene for leie av Ola
Narr Borettslags velferdsrom, samt medfølgende ansvar.

Leietaker:___________________________________________________________

Adresse:_________________________ Post nr.:_____________________________

Tlf: _____________________________ E-post: ____________________________

Lokalet leies fra dag/dato:_______________________________________

til dag/dato: _________________________________til kl. 22.00. Arrangementet må være avsluttet
til kl. 22:00, lokalet må forlates innen kl. 23:00
Utlånt chip - nr.: __________________
Betaling mottatt: kr________________
Ola Narr, dato: ___________________

_______________________________ _________________________________

Leietager underskrift

Legitimasjon skal fremvises

Utleier underskrift

