Regler for leie/bruk av Velhuset.















Ansvarlig leietaker skal være minst 20 år, og har ansvar for henting og disponering av
nøkkel etter avtale med utleier.
Ved tap av utlevert nøkkel stilles leietaker økonomisk ansvarlig for eventuelt
skiftning av lås i anlegg eller deler av dette.
Ansvarlig leietaker er ansvarlig for at nøkkelen blir levert tilbake til utleier etter
utført renhold.
Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader på lokalet og utstyr som skjer i det
tidsrommet leietaker er ansvarlig og for arrangementet.
Leietaker må være tilstede under arrangementet og påse at reglene for utleie blir
fulgt.
Arrangementer skal være avsluttet senest kl. 02.00.
Vis hensyn til naboene, hold dører og vinduer lukket ved spilling av høy musikk.
Høyttaleranlegget skal brukes med forsiktighet.
Ved bruk av PA anlegget skal dette avtales på forhånd.
Unngå støy utenfor Velhuset i forbindelse med røykepauser og avslutning av
arrangementet.
Overnatting er ikke tillatt.
Røyking inne er ikke tillatt.
Det er ikke tillatt for personer under 18 år å drikke alkohol på huset.
Offentlige bestemmelser som gjelder for tilsvarende arrangementer skal overholdes.

Sikkerhet:




Leietaker plikter å gjøre seg kjent med husets rømningsveier og til enhver tid vite
hvor mange som er tilstede.
Maksimum tillatt antall personer er 50.
Bakdør skal stå åpen som rømningsvei under arrangementet.

Varme:


Hvis temperaturen er justert opp skal den tilbakestilles til 10 grader.

Rydding ute:





Ikke la noe avfall stå ute over natten på grunn av grevling og lignende.
Husk å oppbevare sigarettstumper på uteplassen forsvarlig. Bruk askebegre.
Sørg for at uteplassen er ryddet.
Tørk over bordene.

Rydding inne av leietager:












All medbrakt mat, emballasje, drikkevarer, tomgods, pynt, kaffefiltre, søppel osv.
skal ryddes og fjernes fra Velhuset av leietaker seinest kl. 13:00 påfølgende dag.
Søppel kan kastes i søppelkasse utenfor Velhuset.
Sortering av søppel er ønskelig.
Gulvene skal være feid og klar for utvask.
Bord tørket av.
Bord, stoler og øvrig inventar skal settes tilbake slik det stod da man ankom lokalet.
All oppvask må vaskes, tørkes og settes på plass.
Vaskemaskinen må tømmes for vann og slås av.
Fryser og kjøleskap tømmes.
Kontakt til kaffemaskin tas ut. Etter at den er rengjort.
Evt. knust servise / skader skal meddeles utleier skriftlig når nøkler leveres tilbake.

Før du forlater Velhuset:






La døren mellom kjøkken og sal, mellom gang og sal og de to toalettdørene være
åpne.
All belysning inne skal slukkes.
Utelyset skal stå på.
Hoved-dør og bakdør skal låses.
Stikk -kontakter til stereo anlegg må tas ut.

Vask av Velhuset:








Kjøkken, bar, toaletter, gang og hoved lokalet skal forlates i rengjort stand.
Kaffekoker og vannkoker skal være skylt.
Alle gulv skal vaskes.
Vask alle kjøleskap. Disse skal være tømt og rengjort innvendig.
Kjøleskap og fryser skal IKKE slås av.
Toaletter og vasker skal rengjøres grundig.
Vask bord og benker.

Tilbakemelding:
Har du en tilbakemelding til oss om noe som er ødelagt, ikke fungerer, forslag til forbedring
eller en annen kommentar så setter vi pris på å få høre fra deg her.
Eventuelt skriv på et eget ark.

Avbestilling:
Ved avbestilling senere enn en uke før bestilt leieforhold, blir leietakeren krevet for 50% av
avtalt leiebeløp.

(Sist oppdatert den 9.oktober 2018)

