INFORMASJON
OM KLUBBHUSET
TIL VÅRE LEIETAKERE

PRISER FOR UTLEIE PR. 01.01.15. PRIVATE- VASK INKLUDERT
UKEDAGER

MØTEROM (ca. 15 pers):
SAL (ca. 80 pers):

Kr. 250
Kr. 600

HELG

MØTEROM (lørdag, søndag):
SAL (lørdag, søndag)
SAL (langhelg, fredag- søndag)

Kr. 250
pr. dag
Kr. 1500
pr. dag
Kr. 3000 *

AJOURFØRT 01.01.15.

pr. dag
pr. dag

* fra fredag kl. 12.00 til søndag kl. 15.00
PRISER FOR UTLEIE PR. 01.01.15 FOR SIL`s GRUPPER OG LAG:
UKEDAGER/ HELG

Årsfester o.l.
All annen utleie

Kr. 1000
Kr.
0

BETALINGSBETINGELSER (jmf. leiekontrakt/ leieavtale):
20% forskudd omgående etter mottatt kontrakt (såfremt det oppgis i avtalen)
80% restleie senest 3 uker før utleiedato.
Betales til kontonummer 1612.09.44995
AVBESTILLING:
Fritt innen 1. mnd. før forfallsdato
Mindre enn 1. mnd. før: 20% av leie (dvs. forskuddsinnbetalingen)

Siggerud idrettslag
Postboks 17
1404 Siggerud

NØKLER:
Følgende nøkler i knippe utleveres leietaker:
Nøkkel til bom ved parkeringsplass, hoveddør, mellomdør, kjøkken/møterom/
lager, vaskerom 1. etg., container restavfall og container papp.
MUSIKKANLEGG:
Spiller med AUX inngang må gjerne benyttes. Misskjøtsel medfører
erstatningsplikt. Sjekk anlegget før bruk og meld fra om eventuelle feil.
KJØKKEN:
Som leietaker er du ansvarlig for alt kjøkkenutstyr i leietiden. Skulle noe bli knust
eller ødelagt skal det erstattes etter følgende satser:

Tallerkener kr. 50 pr. stk, kaffekopp kr. 35 pr. stk, glass kr. 20 pr. stk.
Annet utstyr erstattes etter takst eller avtale.
RENGJØRING (se også egen tilsendt instruks fra utleieansvarlig):
Du skal gjøre følgende:
* Rydde, støvsuge eller feie salen. Tørke opp alt søl.
* Tørke av bord, stoler og sofaer.
* Rydde og feie kjøkken, gang og WC.
* Fjerne avfall, tomgods o.l . NB! Papp i egen container, IKKE kast flasker i cont.
* Oppvask: Alt skal kjøres gjennom oppvaskmaskinen og settes på rett plass.

KLUBBHUSKOMITEEN
Hvis du får problemer, eller du bare lurer på noe angående leien av
klubbhuset, ta kontakt med en i klubbhuskomiteen.
* Jostein Gjevik
* Jack Dinesen
* Mette Barlie
* Christian Lillo

91 73 78 23 (leder)
93 21 77 35 (utleieansvarlig)
90 74 69 29 (renholdsansvarlig)
90 22 70 20

AVFALL/ SØPPEL:
Avfall inneholdende matrester må bæres ut ved arrangementets slutt samme kveld.
Restavfall og papp skal sorteres og kastes i containerne nedenfor v/ hallen. Nøkkel
til lås i knippet. Vær varsom ved håndtering av aske og annet brannfarlig avfall.
Containeren skal ikke benyttes hvis du er usikker.
ØVRIGE BETINGELSER:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Ansvarlig leier må være over 21 år.
Ved klassefester og lignende må leier oppgi navn på " festkomite "( 3-5
pers. ).
Leier plikter å lese denne brosjyre og være seg sitt ansvar bevisst.
Vis hensyn til naboene! Klubbhusets naboer ønsker kanskje å sove mens
du og dine gjester fester. Derfor ber vi om at musikken dempes og at det
ikke lage støy etter kl. 01:00.
Siggerud IL tar ikke ansvar for leietakers private eiendeler som tas med
til huset.
Leietaker har ansvar for utleverte nøkler.
Kjørebom ved parkeringsplass skal være lukket etter passering og
hengelås må ikke forlates låst opp slik at låsen kan forsvinne.
Pass spesielt på at balkongdør og bakdør er låst når sistemann forlater
huset. Lukk alle vinduer.

OMVISNING:
Vi avtaler gjerne en omvisning i lokalene hvis ønskelig.
GOD LEIE!

Klubbhusets adresse:
Gamle Siggerudvei 2
Eller: Ved siden av Siggerudhallen
Kontonummer: 1612.09.44995

