SAGENE IDRETTSFORENING
Leieavtale – Bjølsen kunstgress vinter
1.

Avtaleparter:

Utleier:
Sagene IF
Postadresse:
Besøksadresse:
Epost:
Tlf:
Kontaktperson:

Pb 3488 Bjølsen, 0406 Oslo
Bjølsenhallen, Moldegata 7, 0445 Oslo.
post@sageneif.com
92660636
Daglig leder Vibeke Thiblin

Leietaker:
Navn på klubb og lag:
Postadresse (gate, postnr og sted):
Fakturaadresse (post eller epost):
Kontaktperson (navn, epost, tlf):
Partene har i dag inngått en leieavtale for Bjølsen kunstgress på de vilkår som følger under.
2. Bakgrunn
Beskrivelse av eier- og driftsforholdene for Bjølsen kunstgress:
• Det er Oslo kommune som eier banen.
• Sagene IF drifter banen for kommunen iht en driftsavtale.
• Sagene IF leier banen av kommunen vinterstid (20.12. – 1.4) for å kunne holde banen åpen.
• Sagene IF dekker alle kostnadene ved vinterdriften selv (måking, kjemikalier, lys).
3. Leietider
Det er avtale følgende leietider i perioden 1.1.- 1.4.2020:
Dag / dato / klokkeslett:
Antall timer totalt i leieperioden:
Leietager binder seg for leie av alle de avtale tidene.
4. Leiepriser
Leieprisen er ___________kr. pr. time.
Total sum for hele leieperioden er _____________ __kr.
Faktura for hele utleieperioden (totalt antall timer) vil bli sendt leietaker på oppgitt fakturaadresse ved
signering av avtalen, og den må være på Sagene Ifs konto til forfall.
Prisen gjelder kun for leie av banen, eventuell leie av garderobe kommer i tillegg og må avtales med
Sagene IF.

5. Stenging av banen
Utleier kan stenge banen hvis:
• Været/ forholdene gjør det svært vanskelig å holde banen åpen.
• Det ikke lengre er økonomisk forsvarlig for uleier å holde banen åpen.
Leietaker skal informeres så raskt som mulig hvis banen stenges.
Leietaker vil ikke faktureres for den tiden som går bort pga stengt bane.

6.

Utleiers og leietakers plikter og rettigheter

Utleier

Leietaker

Rettigheter
Fakturere leietaker iht avtale.
Stenge banen hvis været/ forholdene/
økonomien gjør det umulig å holde den
åpen.
Tilgang til spilleklar bane med lys på avtale
leietider.
Redusert faktura ved stengt bane iht
avtale.

Plikter
Holde banen spilleklar og sørge for lys når leietaker
trener.
Informere leietaker ved eventuell stenging av
banen.
Betale faktura til forfall iht avtale.
Rydde opp eget rot på og omkring banen etter
trening/ kamp.
Gi beskjed til utleier ved eventuelle feil/ mangler på
banen.

7. Tvister
Tvistespørsmål mellom partene søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal tvisten
forelegges Oslo kommune (idrettsavdelingen), som med endelig virkning avgjør tvisten.

Denne avtalen er utarbeidet i to eksemplarer – ett til hver av partene.

Sign:

-----------------------------------------For Sagene IF

------------------------------------------For leietaker

Navn i blokkbokstaver:

Navn i blokkbokstaver:

