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Kontrakt for leie av Lier IL Klubbhus, Storsalen 

Leietager:   

Adresse:  

Email:   

Mobil:  

Ansv. 

Brannvakt: 
 

Adresse:  

Email:  

Mobil:   

 

Utleietidspunkt:  

 Dato: Klokkeslett 

Fra   

Til   

 

Utleie gjelder storsalen i 2. etg, inkl. toaletter og garderobe i 1. etg. 

Pris:  

Pris på utleie når vask besørges av Lier IL.: kr. 3000,-    

Pris på utleie når leietager selv besørger vask: kr.2400,-  

Medlemmer av Lier IL får 25% avslag ved leie. 
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Utleieregler: 

1. Ansvarlig leietager skal være over 25 år og er direkte ansvarlig for at bruksreglene følges. Det er heller ikke 

tillatt å fremleie til presoner under 25 år. 

2. Det er ikke tillatt å arrangere ungdomsfester/ russefester på klubbhuset. Storsalen på klubbhuset egner 

seg godt til sammenkomster / fester / møter opp til maks 50 personer. Det kan dekkes til ca. 40 personer. 

Kjøkkenet inneholder porselensservice, bestikk og ulike typer glass til samme antall personer. 

3. Det skal utnevnes brannvakt som skal være tilstede under hele arrangementet. 

4. Ansvarlig leietaker og brannvakt skal gjøre seg kjent med branninstruks, hvor brannslukningsapparatene 

står og hvor nødutganger er. Det er ikke tillatt å røyke inne, og det skal utvises forsiktighet ved bruk av 

stearinlys. 

5. Avbestilling senere enn 7 dager før avtalt utleie belastes med halv pris, senere enn 4 dager belastes med 

full pris. 

6. Avtalt pris  innbetales på bankkontonr: 2260.20.67800 senest 8 dager før utleiedato. NB! Viktig å merke 

innbetaling med navn på leietager og dato for leie. 

7. Skader og hærverk forårsaket av leietager eller dens gjester må betales av leietager etter Lier IL`s 

vurdering og takster. 

8. Det er innført søppelsortering på klubbhuset. Dette må følges opp, og det kan påkomme regning i 

etterkant om det ikke skjer. 

9. Leieforholdet avsluttes senest kl.24.00 alle ukedager og senest kl. 02.00 fredag og lørdag. 

10. Hvis ikke vask er avtalt på forhånd, må lokalene være klargjort og vasket senest kl. 12 dagen etter. 

11. Nøkler hentes og tilbakeleveres på Tranby Bensinstasjon (Circle K) Nøkler skal tilbakeleveres umiddelbart 

etter at leieforholdet er avsluttet.  

Leietager har lest og akseptert utleiereglene for Lier IL Klubbhus, Storsalen 

Dato:  

 

  

Leietagers signatur  

 

Underskrevet kontrakt returneres Lier IL, epost lierstorsalen@gmail.com  

eller pr post til Lier IL, postboks 24, 3407 Tranby. 
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