
  Sporty IL – klubbhus 
 

Utleiekontrakt 
 
 
Utleievilkår: 
 
Ansvarlig leietaker må være fylt 25 år og ha underskrevet leieavtalen. 
 
Leietaker har ansvaret for alt utstyr og inventar som benyttes. Utstyret skal settes tilbake på plass i rengjort 
stand, stoler, bord og annet løsøre. Det skal meldes fra til utleier om eventuelle skader på utstyr og inventar. 
Leietaker kan holdes økonomisk ansvarlig for skader på lokalet og IL Sporty sin eiendom utover vanlig 
slitasje. Utbedring av skader og eventuell erstatning avtales med utleier. 
 
Det er ikke tillatt å røyke innendørs. 
 
Det er ikke tillatt med fremleie uten nærmere avtale med utleier. 
 
Det er ikke tillatt med fyrverkeri. 
 
Det skal ikke spilles musikk etter kl. 02:00. 
 
Leietaker må selv ta med oppvaskklut(er), opptørkshåndkler og søppelsekker. 
 
Kansellering av avtalen med mindre enn ti dager igjen til utleiedato vil bli belastet med kr. 500,- av innbetalt 
depositum. Dette gjelder for avtaler med utleie fredag, lørdag eller søndag. 
 
Utleiekontrakten må være signert av begge parter og leiesummen innbetalt før nøkler til klubbhuset 
utleveres. Brudd på utleievilkår kan medføre at depositum helt eller delvis ikke blir tilbakebetalt. 
 
Rydding: 
 
Lokalet skal være ryddet senest kl. 13:00 (evt. annet avtalt tidspunkt) dagen etter arrangementet og nøkler 
skal, om ikke annet er avtalt, leveres omgående til utleier. 
 
Dersom lokalet er tilgriset slik at det kreves ekstra rengjøring vil kostnadene med dette belastes leietaker. 
Alt bøss skal ryddes vekk, inkludert evt. sigarettsneiper utenfor lokalet. Matavfall skal pakkes i egnede 
plastposer og legges i container. Flasker og bokser legges i glasscontainer rett på utsiden av anlegget og 
IKKE i Sporty sin container.  Lokalene forlates i den stand som de ble overtatt. 
 
Når lokalene forlates skal følgende være i orden: 
 

- alle dører skal være låst 
- møbler skal settes på plass der de stod 
- rydd ut av oppvaskmaskinen 
- oppvaskmaskinen skal være tømt for vann 
- kjøkkenet skal være ryddet 
- lys skal være slukket 

 
 



Innbetaling: 
 
Leiesummen inklusive evt. depositum innbetales til bankkonto.:1503 25 99602. Depositum innbetales innen 
tre dager etter muntlig avtale og leiesummen minimum tre dager før tidspunkt for utleie. Innbetalingen 
merkes med navn på ansvarlig leietaker og dato for arrangement. Tilbakebetaling av evt. depositum, med 
evt. fratrekk for ekstra kostnader nevnt ovenfor, vil skje senest ti dager etter dato for arrangement. 
 
NB! Ved utleie frem i tid tas det forbehold om endring i utleiepris og depositum. 
 
 
 
Utleie dag og dato:  _______________________________________ 
 
Avtalt tidsrom: _______________________________________ 
 
Spesielle vilkår: _______________________________________ 
 
Leietakers navn:      _______________________________________ 
 
Leietakers adresse:  _______________________________________ 
 
   _______________________________________ 
 
Leietakers tlf./mobil: _______________________________________ 
 
Leietakers  
legitimasjon:  _____________________________   �  Kjent 
 
Leiesum:  _______________________________________ 
 
Depositum:  _______________________________________ 
 
Kontonr. for tilbake- 
betaling:  _______________________________________ 
 
 
 
Kontrakten er undertegnet i to eksemplarer, den ene beholdes av leietaker og den andre av utleier. 
 
 
Verningen:   _______________________________________ 
 
 
Ansvarlig leietaker:  _______________________________________ 
 
 
For IL Sporty:  _______________________________________ 


