LEIEKONTRAKT

Skriv ut kontrakt

Mellom
RAN Seilforening
og
Navn:

Type arrangemet:

Adresse:

Dato for arrangement:

Poststed:

Ca. antall personer:

Telefon:

E-Post adresse:

1. Husleie
Husleiepriser pr. 01.01.2014:
fredag - lørdag
Pr dag
søndag - torsdag
Minnesamvær
Helg
(fre-søn)
I tillegg kan 2. etg i nøstet leies etter avtale for

Kr. 6 250,Kr. 3 750,Kr. 2 500,Kr. 15 000,Kr. 1 850,-

Leieprisene er basert på at lokalet kan disponeres:
Fredag - lørdag
fra kl 12:00 til 09:00 påfølgende dag
Søndag - torsdag
etter avtale
2. Visning, vakthold m.v.
I tillegg til husleie vil det bli fakturere vederlag for visning, opplåsing for pynting før, vaktholde og teknisk
assistanse under og opprydding etter arrangement.
Visning, opplåsing, nøkkeloverlevering og gjennomgang fakureres med kr 4 500,inklusiv mva.
Tjenester for vakthold m.v. utpekes av RAN. Vakten er ansvarlig for og påser at arrangementet forløper
tilfredsstillende.
Vakthold faktureres med kr 450,- pr time fra gjestenes ankomst til selskapet avsluttes, senest kl 03:00
3. Avtalte priser
Leie av lokalene fra:

til:

Leiepris inklusiv mva:

Leie av nøstet

til:

Leiepris inklusiv mva:

fra:

Visning, opplåsing, nøkkeloverlevering og gjennomgang
Vakthold m.v.

fra:

Renhold etter arrangement

til:

Pris inklusiv mva:
á kr 450,-

kr 4 500,-

Pris inklusiv mva:
Pris inklusiv mva:

kr 1 850,-

Sum avtalt beløp inklusiv mva:

kr 6 350,-

4. Betaling
Avtalt beløp betales til RAN Seilforening v/ Jan Henrik Nordeide, etter faktura.
Leieforholdet er først gyldig når avtalt beløp er betalt. Innbetalt beløp er å anse som
reservasjon og er ikke refunderbar med mindre det oppstår en Force Majeure-situasjon.
5. Valg av cateringfirma
Leietaker står fritt til å bestille mat til arrangementet. Kjøkkenet i RAN Seilforening er et
anrettningskjøkken, der det ikke er tillatt å lage mat.
6. Leietakers plikter:
- Lokalene skal behandles med varsomhet og forlates i samme stand som de ble
overtatt
- Brekasje/skader på servise/glass/bestikk, lysestaker, vaser, etc, samt kjøkkenutstyr
skal erstattes av leietaker om slikt blir ødelagt
- Leietaker må forlate lokalet søndag - torsdag senest kl 00:00 og fredag - lørdag
senest kl 02:00
- Leietaker skal gjøre gjestene kjent med gjeldende branninstruks for RAN
Seilforeing sine lokaler, som er oppslått i inngangen
- Leietaker må selv påse at alle offentlige pålegg og godkjennelser er i orden og
godkjent
7. Hvem kan ikke være leietaker
Lokalene leies ikke ut til klassefester, ungdomsfester og lignende. Leietaker må være fylt 30 år. Unntak
fra denne regelen er ved bryllup.
8. Kontakt med RAN Seilforening
Signert avtale sendes elektronisk innen 1 uke til: booking@ranseil.no
Først når kontrakten er undertegnet, returnert til oss og avtalt beløp er innbetalt,
er leieavtalen gyldig.

Dato:

/

2014

Dato:

/

2014

På vegne av leietaker:

På vegne av RAN Seilforening:

Kundens signatur

Seilforeningens signatur

RAN Seilforening
Anglavikvegen 115
5354 Straume

Skriv ut kontrakt

