Informasjon ved leie av NOIL-huset.
Betaling skjer til bankkontonr. 2030.19.06189 senest en uke etter utleiedato.
Utleiebetingelser:












Ansvarlig leietaker må være over 22 år.
Leietaker er økonomisk ansvarlig for eventuell påført skade på bygning og inventar. Skader
meldes skriftlig til utleier senest ved tilbakelevering av utlånte nøkler. Baksiden av arket kan
benyttes til skademelding/notater.
Skal musikkanlegg benyttes, må dette gis beskjed om på forhånd, slik at dette blir montert.
Røykanlegg er ikke tillatt på grunn av brannvarslere som blir utløst.
Dersom ikke annet avtales, skal arrangementet avsluttes senest kl 0200.
Dersom ikke annet avtales, forutsettes det at arrangementet avholdes innendørs.
Leietaker disponerer sal m/scene, kjøkken i 1.etg, og garderober i underetasje.
Pris kr. 2000.- + vask.
Sal i 2.etg. kan også leies. Det koster kr. 800.- ekstra, + vask.
Parkering av biler må skje på parkeringsplassen nedenfor Noilhuset. Ikke oppe på
skoleplassen.
Alarmen må slåes av til 0 når dere ankommer, og settes på igjen når dere forlater lokalene.
Alarmen er montert i rommet innenfor toalettet v/heis i 1.etg. Når dere går, ringer en klokke
på loftet. Denne stopper når dere går vekk fra bygget.
3 stk. verandaflagg står i alarmrommet. Settes på plass etter bruk.

Husregler:









Les og følg bruksanvisningen til oppvaskmaskin og kaffetrakter.
All oppvask, også bestikk, må tørkes med tørkehåndkle før innsetting i skap.
Ovner og kjøleskap må rengjøres etter bruk.
Bord og stoler må vaskes før bortsetting.
Bord og stoler må løftes og ikke dras langs gulvet.
Slå av alt lys inne når lokalene forlates. Påse at alle dører er låst og vinduer stengt.
Leietaker må erstatte tapte nøkler. Huset har eget nøkkelsystem som er meget kostbart.
Ta med all søppel og legg i kontainer / søplekasser. Også utbrente lysbeholdere og
sigarettstumper fra uteområdet.

Branninstruks:
Leietaker plikter å sette seg inn i følgende punkter:
 Plassering av slokkeutstyr.
 Gjøre seg kjent med rømningsveier, og at de er låst opp.
 Se over branntavle og bruksanvisningen til denne. Plassert på veggen i gangen ved siden
av utgangsdør mot sør.
 Maks antall personer innendørs er 120.

Jeg har satt meg inn i utleiebetingelser, husregler og branninstruks.

Dato:_________ Ansvarlig leietaker:_____________________________

