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U.L. Nybrott 
Bitterstadveien 35 
8450 Stokmarknes  

Organisasjonsnummer.: 952925973 
Kontonummer: 4560 22 04204 
Vipps: 505067 

 

LEIEKONTRAKT 
 
Ansvarlig leietaker: 

 
 

 
Adresse:  

 
 

 
Telefon: 

 
 

 
E-post: 

 
 

 
Formål: 

 
 

Dato (f.o.m) 
Dato (t.o.m) 

 

Kontaktperson for 
U.L. Nybrott: 

 

 
Telefon: 

 

Antall nøkler og  
nr. på nøkler 

 
 

 
 
 Inntektsgivende arrangement 

(inkludert vask av gulv og toaletter) 
 
Pris:              3000,- 

 Privat arrangement  
(inkludert vask av gulv og toaletter) 

 
Pris:              2000,- 

 Kun kjøkken Pris pr. time: 200,- 
Pris pr. dag:  500,- 

 Kun sal 
+ vask av sal og toaletter 

Pris pr. time: 200,- 
Pris vask:      500,- 

 
Andre leieavtaler: 

 Lån av vinglass                                                Antall: 

 Lån av høgtalere og miksebord 

 Lån av duker                                                    Antall: 

 Lån av lerret og projektor  

 Lån av lysutstyr 

 Leie av stoff til taket                                       1000,- pr. arrangement 

 Annet: 
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Regler for leietaker: 

• Leietaker må være 18 år eller eldre da det skal være en voksen ansvarlig ved alle 

tilstelninger i lokalet. Vær oppmerksom på at maks antall personer tillatt i lokalet er 

120 stk.  

• Leietaker sjekker og godkjenner at lokalet er rent og ryddig ved overtakelse. 

• Leietaker er selv ansvarlig for håndtering av avfall etter endt arrangement (fjerne 

søppel og tomgods inne og ute). 

• Leietaker kan bli gjort økonomisk ansvarlig for eventuelle skader som blir påført bygg 

og inventar i forbindelse med utleie. 

 

Sjekkliste vasking (kryss av): 

 Vaske glass, servise og bestikk før det kjøres i oppvaskmaskinen 

 Tørke glass, servise og bestikk etter vask, før det settes på plass 

 Vaske kaffekolber og kaffekanner 

 Utstyr på kjøkken som har vært i bruk skal rengjøres, inkl. komfyrer og kjøleskap 

 Søl på vegger, dører og vinduskarmer skal vaskes bort (alle rom) 

 Søl på gulv skal tørkes opp 

 Vaske alle stoler før de stables langs veggen (6 stk pr. stabel) 

 Vaske alle bord før de legges på trallen 

 Legg skitne kluter og kopphåndduker i en bøtte, og skitne mopper i en annen 

• Utleier går igjennom sjekkliste og påser at vask er tilfredsstillende gjort ved 

avlevering av nøkler.  

• Utleier vasker kluter, kopphåndduker, duker og mopper. 

Utleier og leietaker skal ha hvert sitt eksemplar av kontrakten. 

Dato: 

 

Leietaker 

 

For U.L. Nybrott 

For ytterlige informasjon om lokalet kan du lese «Utleiebok for U.L. Nybrott» 

Takk for at du/dere leier lokalet vårt på Sandnes! 


