
2 eksemplarer 

Østre Grav vel
Bjerkelundsveien 31-33
1358 Jar

LEIEAVTALE FOR STORSALEN, ØSTHEIM
Leietaker:
Adresse:
E-post:
Tlf:
Velmedlem( årets kontigent må være innbetalt):

Dato for leie: 

Pris for velmedlemmer:
Helg:                               Ukedag/korttidsleie(feks.Barnebursdag):
Vask kr. 1000,-                Vask kr. 500,-
Leie kr.  1000,-                Leie kr. 250,-

Pris for ikke medlemmer: 
Helg:                                 Ukedag/korttidsleie
Vask kr. 1000,-                  Vask kr 500,-                
Leie kr.  4000,-                  Leie  kr 500,-

Utleiebetingelser:

1. Vask kto 1206.71.61678(Jakub Fret) og event. leie må være inne på kto. 1503.36.60887 
( Østre grav vel) senest 14. dager før leie, sett på dato for leie og navn. Kvittering sendes til 
mailadr. grethedalgrav@yahoo.no. Dør kode utleveres etter avtale når innbetaling står på 
konto.

2. Leier er erstatningsansvarlig for eventuelle skader på lokalet, utstyr og tap av nøkkel.
3. Oppvaskkluter/håndklær, håndklær til toalettene og store svarte avfalls sekker må leier selv ta 

med.
4. Kjøkken og lokalet forøvrig ryddes etter bruk. Bord og stoler plasseres på fast plass. Flekker på 

stoler fjernes og bordplater rengjøres. Bord stables først etter at bordplatene er ordentlig tørre. 
Alt brukt dekktøy etc. skal vaskes i oppvaskmaskinen( se bruksanvisning på kjøkkenet). 
Bestikk og servise skal plasseres på faste plasser(se bilder inne i kjøkkenskapene). Utgifter på 
grunn av mangelfull rydding eller oppvask må dekkes av leietaker.

5. All søppel, flasker, emballasje, fat ol. må tas med hjem.
6. Etter kl. 23.00 skal vinduer være lukket og musikk dempes slik at naboene ikke sjeneres.  

Nødutgangen mot syd i lokalet skal alltid være lukket og kun åpnes i nødsfall. Arrangementet 
avsluttes kl. 02.00. Lokalene skal være ryddet og klare til rengjøring senest kl.12.00 neste dag 
hvis ikke annet er avtalt.

7. Røyking er ikke tillatt innendørs. Askebeger er plassert utendørs ved inngangen.
8. Vinduer lukkes og dører låses før lokalet forlates.
9. Leietager er brannansvarlig i utleietiden og skal orientere seg om hvor brannslukningsutstyr 

befinner seg( se branninnstruks på kjøkkenet). Dersom brannalarmen utløste ved uaktsomhet, 
må evnt. utrykningsgebyr til brannvesenet dekkes av leier.

10. I fbm Covid-19 pandemien: Leietager er ansvarlig for at gjeldende smittevernregler fra        
Helsetilsynet på leietidspunktet overholdes.

Dørkode: *456123*       Wifi:allebarnaerkule 

Grethe Dalgrav signatur leietager

mailto:grethedalgrav@yahoo.no



