
U.L.Nybrott
Bitterstadveien 35,
8450 Stokmarknes.

LEIEKONTRAKT
Ansvarlig leietaker:

Adresse:

Telefon:                                                              E-post:

FORMÅL:

Lokalet disponeres/leies fra:                                    til:
                                                                                              (dato)                                                      (dato)

Leiepris:
               Kr.: …………………………………………………………..

           I leieprisen inngår moppevask. 

        I leieprisen inngår ikke vask og søppelhåndtering. 

Kontaktperson fra U.L. «Nybrott»:   
                                                                                                Telefon:

Antall nøkler utlevert:                           Nummer på hovednøkkel:

Regler for leietaker:
✔ Leietaker sjekker og godkjenner at lokalet er rent og ordentlig ved overtakelse.
✔ Det skal være en ansvarlig voksen person til stede ved alle tilstelninger i lokalet.
✔ Vær oppmerksom på antall personer inne i lokalet i forhold til hvilket arrangement det 

gjelder. Uvedkomne skal vises bort. 
✔ Leietaker kan bli gjort økonomisk ansvarlig for eventuelle skader som blir påført bygg og 

inventar i forbindelse med utleie
Før utleie:

✔ Utleier sørger for temperert oppvarming av lokalet eller orienterer om oppvarmingen.
✔ Utleier sørger for at toalettpapir, tørkepapir og såpe er på plass og sørger for tilgang til 

etterfylling.
✔ Andre avtaler som er inngått:       

            ____________________________________________________________________

Org.nr.: 952925973
Bank: 4560 22 04204



Tilbakemelding:

Etter arrangementet når Leietaker vasker:
• Alle stoler og bord skal være vasket. Stolene stables 6 og 6. Bruk stoltrallen til å flytte 

stolene. Bordene slåes sammen eller plasseres mot vegg. Løft bordene når de flyttes. 
• Utstyret som har vært i bruk på kjøkkenet skal rengjøres etter bruk.  Etter steamet vask skal 

kniver, gafler og skjeer tørkes av. Glass må ikke stables før de er tørre og kalde. 
• Steamer, kaffetraktere og annet utstyr som har vært i bruk skal rengjøres, inkludert 

kjøleskap og ovner.
• Gulv i sal, kjøkken, scene, ganger og toaletter skal være kostet og moppet. NB! Ikke bruk 

mye vann på gulvet i salen. Søl på gulvet skal tørkes opp.
• Alt søppel fjernes fra lokalet. Utgifter med fjerning av avfallet blir belastet leietaker.
• Alt av tomgods fjernes fra lokalet.
• Rydd opp utenfor lokalet.
• Alle brukte/skitne kluter, handduker og mopper legges i en bøtte på kjøkkenet.
• Knuste/ødelagte ting redegjøres for i tilbakemeldingsfeltet.
• Varmepumpene settes til 16o C.
• Se etter at alle vinduer er lukket.
• Før avlevering av nøkler skal lokalet inspiseres og godkjennes av kontaktperson fra UL 

Nybrott

Etter arrangementet når Leietaker ikke vasker:
Alle stoler og bord skal være tørket av.

• Utstyret som har vært i bruk på kjøkkenet skal reingjøres, inkludert kjøleskap og ovner.
• Gulv i sal, kjøkken, scene, ganger og toaletter skal være kostet. NB! Søl på gulvet skal 

tørkes opp.
• Alt søppel legges i søppelposer. Utleier henter søplet og utgifter blir belastet leietaker. 

Brannfarlig avfall settes i sinkbøtte ute.
• Alt av tomgods legges i egne søppelsekker. 
• Rydd opp utenfor lokalet.
• Alle brukte/skitne kluter, handduker og mopper legges i en bøtte på kjøkkenet. 
• Knuste/ødelagte ting redegjøres for i tilbakemeldingsfeltet.
• Varmepumpene settes til 16o C.
• Se etter at alle vinduer er lukket.
• Før avlevering av nøkler skal lokalet inspiseres og godkjennes av kontaktperson fra UL 

Nybrott

Takk for at du/dere leier lokalet vårt på Sandnes. 
Vi ønsker å forbedre oss og vil gjerne ha tips om hvordan dette kan gjøres
Ta kontakt eller gi en kort tilbakemelding nedenfor.

Sandnes den:

.....................................................................................................................................................................................

                    Leietaker for UL «Nybrott» 


