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LEIEKONTRAKT

Utleier
Malvik IL Hovedstyret

telefon

48 25 44 81

Postboks 161, 7560 Vikhammer
Leietaker
Navn:
E-post
Mobilnr:
Leieforholdet gjelder:
Malvik IL Klubbhuset, inkl. storsal, kafe %kjøkken(ekskl.møterom)
Vulusjøhytta

Skihytta Jervskogen

Kontraktens varighet
Leieforholdet starter den
Leieforholdet opphører uten oppsigelse den .
Leiesum
Avtalt leiesum er kr. 1500.- og betales forskuddsvis
Betaling
Leien betales til:
Malvik IL
Postboks 161, 7560 Vikhammer
Kontonr: 4285 15 58203
Utleiers plikter
Utleier plikter å sørge for at klubbhuset står til rådighet til avtalt tid i ordentlig stand.
Mangler som utleier påpeker som ikke fantes ved inngåelse av leiekontrakten skal utleier om
nødvendig straks rette eller finne alternative løsninger for.
Utleier plikter selv å tegne forsikring som på vanlig måte dekker innbrudd, brann, vannskade,
osv., utover det som dekkes av de forsikringer utleier har som huseier.

Leietakers plikter
Etter bruk skal leietaker overlevere …. Klubbhuset …. I den stand den ble overtatt med
unntak fra forringelse som følge av normal slitasje.
Dersom skade oppstår må leietaker straks melde fra til utleier. Leietaker er ansvarlig for
uaktsom skade. Hvis utleier oppdager skader/mangler som leietaker er ansvarlig for, kan
utleier kreve å få dekket nødvendige utgifter til utbedring. Kravet skal være framsatt innen
14 dager etter at leieforholdet ble avsluttet. Tilbakelevering anses å ha skjedd når utleier har
mottatt nøklene til … klubbhuset… i retur.
Skihytta og Vulusjøhytta med inventar og utstyr skal være rengjort etter bruk. Ved leie av
klubbhuset, kreves ikke vasking av gulv, men bord, kjøkken, service, spisebestikk og annet
kjøkkenutstyr skal være rengjort etter bruk.
Leietakeren kan rette opp dårlig rengjøring innen rimelig tid. Gjøres ikke det kan utleier kreve
økonomisk kompensasjon.

Framleie
Framleie er ikke tillat uten utleiers skriftlige samtykke

Dyrehold
Dyr er ikke tillat uten utleiers skriftlige samtykke. Samtykke til, og eventuelle vilkår for avtalt
dyrehold skal påføres denne kontrakten

Andre forhold/formål for utleie:

Underskrifter
Dato

Dato

…………………………………………………………….
Leietaker

………………………………………………………………….
Utleier

