RETNINGSLINJER VED LEIE AV ØIL`S KLUBBHUS

Følgende retningslinjer må leses og underskrives før leie av Ørnes IL`s klubbhus.
1. Aldersgrense
a. Ansvarlig leietaker må være over 25 år.
b. Det er ikke lov å videreleie klubbhuset til yngre personer.
2. Leietaker godtar at Ørnes IL har myndighet til inspeksjon ved utleie.
3. Leietaker er økonomisk ansvarlig for eventuelle ødeleggelser eller svinn.
4. «Åpent hus» er forbudt. Huset leies kun ut til lukkede arrangement.
5. Ørnes IL vil ha et godt forhold til naboene, derfor skal lydnivået både innendørs og utendørs
ligge på et fornuftig nivå. Høyt støynivå ute aksepteres ikke. Det skal være stille ute etter
kl. 23.00
6. Røyking er forbudt innendørs. Røyking utendørs gjøres på anvist plass.
7. Utstyr
a. Huset er utstyrt med vanlig kjøkkenutstyr, det er servise, vinglass, vannglass og
bestikk til ca. 60 personer. Det er også noe utstyr for servering (boller, sausenebb,
serveringsfat, kaffekanner og vannmugger).
b. Det er 50 stoler til bruk.
8. Det er ikke lov å fjerne / låne utstyr fra kjøkken eller resten av klubbhuset.
9. Det er ikke lov å bruke bord og stoler utendørs.
10. Brannforskrifter
a. Det er ikke tillatt å benytte huset som overnatting med mindre det er avtalt på
forhånd med Ørnes IL og voksne nattevakter/brannvakter er til stede.
b. Klubbhuset har 2 brannslukningsapparat: Ett på kjøkkenet og ett i gangen.
c. Brannteppe henger på kjøkkenet.
d. Tlf brannvesen 110
11. Vinduer og dører skal være forsvarlig låst når huset forlates
a. Medbrakte verdigjenstander må ikke stå igjen når man forlater lokalet. Ørnes IL er
ikke erstatningspliktig for skader/tyveri som måtte oppstå.
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12. Rydding/rengjøring etter bruk av huset
a. Alle bord skal tørkes av.
b. Stoler stables langs en av langveggene.
c. All oppvask skal være tatt, og satt på sine respektive plasser. Steamer må brukes.
d. Benker og overflater på kjøkken skal ryddes og tørkes av. Det eneste som skal stå
igjen på benken er: 1 stk vannkoker, 1 stk kaffetrakter, 1 stk blått litermål og
kaffebeger.
e. Dersom ting flyttes til andre rom, skal dette settes tilbake igjen.
f. Mat og drikke må tas vare på, og ikke settes igjen i kjøleskap.
13. Vasking
a. Vaskeinstruks henger på døra til bøttekottet.
b. Rengjøringsutstyr finnes på bøttekottet.
c. Gulvene i rom som er benyttet skal vaskes.
d. Kjøkken og toalett vaskes.
e. Skitne mopper/kluter/håndklær legges i skittenkurvene.
14. Søppel
a. Alle søppeldunker inne skal tømmes og ny pose settes på plass.
b. Søppel kastes i søppeldunkene ved innkjøringen til klubbhuset.
c. Området rundt inngangspartiet må sjekkes, sneiper, snusposer, tomgods og
eventuelt annet søppel må fjernes.
15. Husleie faktureres av ØIL
a. Vasking er ikke inkludert i leieprisen med mindre dette er avtalt på forhånd.
Vasking som ikke er avtalt på forhånd faktureres etter medgått tid.
b. Huset skal være ryddet og vasket til kl. 13.00 dagen etter, og nøkler tilbakelevert.
ØRNES IDRETTSLAG

Utleieperiode: ________________________ Formål:_____________________________________
Avtalt pris kr. __________________

Prisen er  med vasking  uten vasking

Faktura sendes til e-postadresse: ___________________________________________________

____________________________
for Ørnes Idrettslag

____________________________
Leietaker

Revidert: 22.09.2020

