
Leieavtale for leie av Eidsvåg Kulturhus,  
Eidsvågskogen 5, 5101 EIDSVÅGNESET 
 
 
Ansvarlig leietaker………………………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………... 

Postnr/sted…………………………………………………………………………. 

Mobil…………………… 

(tilgjengelig under arrangementet) 

Leietakers kontonummer:............................................................................... 
(for tilbakebetaling av depositum) 

 

Leieperiode 
Fra dato / kl.  

 

Til dato / kl.  

 

 

Kryss av for hva du ønsker å leie: 

Leien gjelder Pris (fred,lørd, sønd) Time leie Kryss av 

Hele 1.etasje Kr. 5500,- Kr. 600,-   

Småsalen Kr. 3500,- Kr. 400,-  

Fritidsklubb Kr. 500,-   

Dekking i storsalen 
dagen før 

Kr. 1500,-   

Utvask er pålagt 
grunnet korona 
(gjelder ikke leie av 
fritidsklubben) 

kr. 1000,- (storsalen) 
kr. 800,- (småsalen) 

 X 

 

Leie betales til konto: 1503.70.27062  
Eidsvåg Kulturhus v/Kristine Petersen, Boks 24, Lønborg, 5818 BERGEN 

NB! Betaling for utvask betales direkte til vaskepersonell. 
 

 



 
Betingelser:  
Kvittering for betalt leie sendes til utleier på e-post senest en uke før leieforholdet starter. 

Kode til nøkkelboks blir da oversendt. 

Ved avbestilling senere enn 1 mnd før leiedato betales halv leie.  

Rengjøring avtales med utleieansvarlig.  

 

Grunnet korona ber vi leietaker om å ha en oversikt over alle gjestene med adresse og 

telefonnummer tilgjengelig. Denne listen trenger ikke å sendes til oss, men bør være 

tilgjengelig skulle det bli påvist smitte etter endt arrangement.  

 

Leietaker plikter å følge Kulturhusets husregler, som inngår i denne leieavtalen: 
 

● Leietaker gis adgang til de deler av lokalet for det tidsrom som er avtalt i kontrakt.  

● Vinduer og dører holdes lukket ved høy musikk. 

● Det skal være ro i uteområdene rundt kulturhuset ved utleie.  

Etter kl. 24.00 skal det være ro utenfor lokalet.  

● Senest kl. 01.30 må musikk opphøre. (Strøm på musikkanlegg kobles ut automatisk)  

● Senest kl. 02.00 skal lys være slukket og dørene stengt.  

● Leietaker skal tilbakeføre lokalene i samme forfatning som ved overtakelse av 

leieforholdet.: 

○ Rydde rom som har vært i bruk, inklusive gang, trapp og toaletter. 

○ Fjerne tomflasker, koste gulvene, tømme boss i bosspann utenfor.  

○ Stoler og bord settes på plass på scenen. 

○ Rydding skal være ferdig senest kl 1300 dagen etter, eller etter avtale. 

● Leier plikter å gjøre seg kjent med brannsikkerhetsmessige forhold i bygget, og 

kjenne til rømningsveier og slukkeutstyr.  

● Røyking er forbudt i lokalene.  

● Leietaker forplikter seg til å erstatte ødelagt inventar, løsøre og utstyr som er en 

konsekvens av utleieforholdet.  

 

Reglementet er lest og akseptert av leietaker.  

 

---------------------------------------------------        ----------------------------------------------- 

Leietaker, brannvernansvarlig          For Eidsvåg Kulturhus 

 


