
  

Leiekontrakt for Vidarhuset  
Kontraktsnr: _____ / 2018  

  

Utleier:   FK Vidar  

Leietaker:  Navn (Blokkbokstaver): _____________________________  

    Adresse: _________________________________________  

    Mobiltelefon: _____________________________________  

E-post: __________________________________________  

Utleiedato fra _____________ til ________________  

Type arrangement: _____________________________  

  

Utleie gjelder FK Vidar sitt lokale i 2. etasje i klubbhuset, Lassa idrettspark.  

  

Utleie gjelder fra kl 15:00 til kl 15:00 i overnevnte periode.  

  

Kontaktperson hos FK Vidar er undertegnede. Dersom det blir en annen kontaktperson i 

forbindelse med arrangementet, vil dette bli oppgitt på sms eller mail til leietaker.   

  

Leiepris/betingelser: selskap   

Prisen for leie av lokalene er kr 3 500. Ved leie av en lenger periode – be om pris.   

Ved leie mer enn 30 dager fram i tid skal det betales et forskudd på kr 1 500. Beløpet betales 

ikke tilbake ved avbestilling.   

Resterende leiebeløp skal betales til FK Vidar sin konto senest 1 uke før leieperioden. Beløpet 

betales ikke tilbake ved avbestilling.   

Forskudd og leiebeløp faktureres av FK Vidar. Kvittering på innbetaling merket med 

navn, leiedato og kontraktsnummer skal medbringes før nøkkel utleveres.  Det er en 

nedre aldersgrense på 23 år for leietakere   

  

Utvask er inkludert i prisen, men leietaker forplikter seg til følgende:  

• Bestikk, kopper/glass og tallerkener vaskes i oppvaskmaskinen og settes på plass i 

kjøkkenskap og – skuffer.   

• Flasker, tomgods og alt boss skal fjernes av leietaker. Boss kastes i container på utsiden, 

flasker og bokser samles i søppelsekk utenfor kjøkkenet.   

• Rydde og vaske alle bord.   

• Uteareal rundt huset skal sjekkes og ryddes for boss og flasker.   

  

FK Vidar  PB 635  4001 Stavanger  

  



Klage på lokalet og dets stand må tas opp med utleier sin kontaktperson før leieperioden starter. 

Dette gjelder ikke forhold som leietaker ikke var i stand til å se ved overtakelsen. Leietaker plikter 

å holde de leide lokalene i den stand de var ved overtakelsen, bortsett fra den forringelsen som 

følger av alminnelig bruk av lokalene.   

  

Leietaker er ansvarlig for all skade som påføres lokalene eller de fasilitetene som finnes i lokalene. 

Eventuell skade skal utbedres eller erstattes innen 1 uke etter leieperioden.   

  

Lokalene skal kun brukes til lukkede og private arrangement – dvs leietaker kan ikke 

markedsføre/bekjentgjøre arrangementet på en kommersiell måte.   

  

Leietaker skal respektere naboer og vanlige regler for ro og orden gjelder. Ved mislighold av 

punkter i leieavtalen vil eventuelle ekstrakostnader bli fakturert leietaker.   

  

Leiepris/ betingelser: Bursdag og lignende arrangementer   

Bursdag barn og ungdom u/17 år mandag til torsdag: 750 kr 

Bursdag barn og ungdom u/17 år fredag til søndag: 1000 kr 

Utvask er ikke inkludert i prisen.   

• Leier mopper/vasker selv gulv i salen, toaletter, kjøkken og gang   

• Bestikk, kopper/glass og tallerkener vaskes i oppvaskmaskinen og settes på plass i kjøkkenskap 

og – skuffer.  

• Flasker, tomgods og alt boss skal fjernes av leietaker. Boss kastes i container på utsiden, 

flasker og bokser samles i søppelsekk utenfor kjøkkenet.   

• Rydde og vaske alle bord.  

• Uteareal rundt huset skal sjekkes og ryddes for boss og flasker.   

  

Leiepris innbetales senest 1 uke før leieperioden og tilbakebetales ikke ved avbestilling. 

Leiebeløp faktureres av FK Vidar. Kvittering på innbetaling merket med navn, leiedato og 

kontraktsnummer skal medbringes før nøkkel utleveres.   

  

Kontrakt   

Denne kontrakten er utferdiget i 2-to- eksemplarer – ett til hver av partene.   

  

Lassa Idrettspark, dato: _________________  

  

              

  

For FK Vidar  

___________________________       _____________________   

Eirik Jakobsen          Signatur leietaker   

Mobil: 928 31 736   
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