VILKÅR FOR UTLEIE I KLUBBHUSET
Følgende vilkår gjelder for leietakere i klubbhuset:
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•

Sagene IF leier kun ut til møter, selskap, barnebursdager, kurs og lett
treningsaktiviteter.
Vi forbeholder oss retten til å avvise leieforespørsler, og en forespørsel om leie er ikke
gyldig før den er bekreftet med kontrakt.
Alle leietakere skal ha en kontaktperson over 18 år med ansvar for sikkerhet og
brannrutiner, nøkler og låsing, rydding, betaling iht kontrakt.
Klubbhuset brukes av svært mange og alle leietakere må ta hensyn til og vise respekt
for andres arrangementer på huset.
Leietaker kan benytte alt teknisk utstyr i rommet, men er ansvarlig for eventuelle
skader som skjer på utstyret i leieperioden.
Leietaker er selv ansvarlig for egne verdisaker.
Røyking er forbudt inne i huset, og må foregå utendørs på anvist røykested.
Hunder og andre dyr har ingen adgang i klubbhuset (unntak for servicehunder).
Ved kveldsarrangementer skal leietakere være ferdig med å rydde lokalene ved
stengetid.
Det er kun festsalen, klubbstua og Stjerne + Stripa som leies ut til selskaper. Her er det
fredager og lørdager anledning å ha arrangement fram til kl. 01.30. All musikk skal
spilles med lukkede dører og skal avsluttes til kl. 01.00. Lokalene skal forlates senest kl.
02.00, alle dører skal da låses. Leietaker skal gis tid til opprigg/ pynting før
arrangementet og til opprydding etter arrangementet etter nærmere avtale mellom
partene. Leietaker må betale for obligatorisk renhold av vårt renholds byrå etter
utleieperiodens utløp.
Servering av alkoholholdig drikke i lukket selskap kan bare skje hvis det er innhentet en
skjenkebevilling for lukket arrangement fra Næringsetaten. Kopi av slik skjenkebevilling
skal sendes Sagene IF i forkant av arrangementet. Bruk av alkohol skjer på eget ansvar,
men skal følge norsk lov. Salg av alkohol er under ingen omstendigheter tillatt i våre
utleielokaler. All servering og inntak av alkohol skal foregå innendørs. Overstadig
berusede personer vil bli utvist fra lokalene, og ved brudd på kravet om
skjenkebevilling vil arrangementet bli automatisk bli avlyst.
Ved skader på lokaler eller utstyr, samt ved tilgrising og mangel på opprydding som
medfører ekstra arbeid, vil leietaker automatisk bli fakturert.
Sagene IF kan avlyse eller avbryte arrangementer ved alvorlig mislighold av
leiebetingelsene. Leietaker vil likevel bli fakturert for full leie av lokalene.
Ved leie av lokaler til selskaper, må avbestilling skje senest 14 dager før arrangementet
for full tilbakebetaling. Ved leie av øvrige rom er denne fristen 48 timer. Avbestilling
skal skje skriftlig på epost.

