
HEIMLY GRENDEHUS 

UTLEIEKONTRAKT 

_____________________________________________________________________________________________________ 

• Arealet som leies ut er: sal, kjøkken, garderobe og toalett. 

• Leietaker plikter å melde fra FØR lokalet tas i bruk dersom disse ikke blir funnet i tilfredsstillende stand. Se 

vedlegg for sjekkliste som skal kontrolleres. 

• Leietaker er; ansvarlig for rydding, rengjøring av stoler og bord, golv skal kostes og søl skal tørkes av. Alt 

utstyr fra kjøkken skal være vasket og settes tilbake på plass. Søppel skal bæres ut og legges i søppeldunker, 

og flasker/bokser skal være fjernet (om ikke ses de på som Heimly sine). 

• Leietaker er ansvarlig for lokalene i sin helhet under leieperioden. Dette gjelder også for skader som måtte 

oppstå. Heimlys forsikring dekker inventar opp til en viss sum, om denne må benyttes er det en egenandel 

på 5000,- som leietaker må dekke om forsikring må benyttes. 

• Heimly kan ta inntil 170 gjester, kan dekke til 100 stk. 

• utleiepriser 20__:  

 Et døgn                         kr 1500,- 

       Utabygds, et døgn      kr 1800,- 

       Hele helgen                  kr 3000,- 

       Barnebursdag              kr 250,- pr barn/familie. (Må vaske selv) 

 Leie av servise, bestikk, stoler og bord 

• Kontrakt med vedlegg skal signeres, og leveres utleier når nøkkelen mottas. 

• Avbestilling av Heimly skal varsles minimum 2 uker før utleiedato. Avbestilling etter dette tidspunkt vil bli 

belastet med 50% av avtalt pris. 

• Betaling skal skje til kontonummer 4440 20 63553. 

 

Utleiedato:_______________20____ 

 

 

______________________/_________   __________________________ 

Leietaker   Tlf.nr   For Heimly 



HEIMLY GRENDEHUS 
Sjekkliste i forbindelse med overtakelse og tilbakelevering av Heimly grendehus 

 

Ved befaring er lokalene sjekket for: (kryss av)  

Ved Overtakelse 

OK HVA 

 Lokalene er rene og ryddige 

 Alle vinduer og dører er hele 

 Kjøkkenutstyret er rent og satt på plass 

 Toalett og vaskeservanter er i orden. 

 Bord og stoler er i orden 

 Uteområdet er ryddig og fritt for søppel 

 Tid for tilbakelevering av nøkler er avtalt 

 Rømningsveier er merket, og plassering av brannslukningsutstyr. 

 

Ved tilbakelevering 

OK HVA 

 Lokalene er rene og ryddige i henhold til avtale 

 Kjøkkenutstyr er helt, rent og satt på plass 

 Søppel er tatt ut og lagt i søppeldunker. Alle flasker/bokser er fjernet. 

 Uteområdet er ryddig og fritt for søppel/sneiper. 

 

 

 

Sjekkliste OK 

 

Sign. 

________________________________   ___________________________________ 

Leietaker      For Heimly 



HEIMLY GRENDEHUS 

Regler for leie av Heimly 

 

Leietaker har det fulle ansvar for at disse reglene blir holdt. 

• Røyking er forbudt innendørs. 

• På kjøkkenet skal det som brukes vaskes, og settes på plass. Se egen 

bruksanvisning for oppvaskmaskin. 

• Renhold! Leietaker er ansvarlig for å tørke over alle bord, stoler og benker. Bord 

og stoler skal stå som de gjorde ved overtakelsen 

• Ansvarlig person: Ved leie av grendehuset må leietaker angi hvem som er 

ansvarlig. Ansvarlig person må være over 20 år.  

• Før bruk: Ansvarlig person må gå gjennom sjekkliste og signere denne før bruk 

av grendehuset. 

• Etter bruk: Ansvarlig person må gå gjennom sjekkliste og signere denne etter 

bruk av grendehuset. 

• Skader under leieperioden: Ansvarlig person plikter å melde inn skader som er 

oppstått i leieperioden.  

• Ansvarlig person må være tilstede i forbindelse med arrangement i grendehuset 

under utleie. 

• Nøkkel med signert sjekkliste må være levert utleier innen 15.00 neste dag om 

ikke annet er avtalt.  

 

 


