
Avtale 
om leie av Holla Skytterhus (rev. 11.05.2022) 

 

Utleier:  Holla Skytterlag     Leietaker:      
 

Leien gjelder for tidsrommet 
  

Fra dato:   kl          Til dato   kl          
 

Formål med leien/type arrangement:         

     

Følgende leieavtale er inngått: 
 

☐ Helgeleie. Fra Fredag kl 1700 til søndag kl 2100 påfølgende dag.  Pris Etter avtale. 
 

☐ Selskapslokale, 2 dager. Fra kl 0900 første dag til kl 2100 påfølgende dag. Pris kr  2500.- 
 

☐ Selskapslokale, 1 dag. Fra kl 0700 til kl 2100.  Pris kr  2000.- 
 

☐ Møtelokale inkludert kafeteria, kveld. Fra kl 1800 til kl 2400. Pris kr  1500.- 
 

☐ Møtelokale uten kafeteria, dag. Fra kl 0700 til kl 2100. Pris kr 1250.- 
 

☐ Møtelokale uten kafeteria, kveld. Fra kl 1800 til kl 2400.  Pris kr  750.- 
 

NB: Rengjøring er ikke inkludert i husleien. 

  

Generelle vilkår: 

Skytterlaget sender ut faktura på leie av huset. Nøkkel fås utlevert hos Berit F Borgen, Niobvegen 7, 

Ulefoss, tlf 41143890. Leietaker må kvittere for mottatt nøkkel. Utlånt nøkkel skal leveres tilbake 

sammen med ut-sjekkliste i utfylt stand senest dagen etter at leieperioden går ut.  

 

Leieobjektet: Leie av Selskapslokale/møtelokale inkludert kafeteria, omfatter hele hovedetasjen 

unntatt styre-rom. Møterom uten kafeteria omfatter hele hovedetasjen unntatt styre-rom og 

kafeteria. Det gis ikke adgang til skytehall i underetasjen, men inngang i underetasjen kan benyttes 

ved behov.  

 

Rengjøring og opprydding: Leietaker er ansvarlig for at både ute- og inneområder er ryddet og 

møbler satt på plass. Alle benyttede rom skal rengjøres umiddelbart etter avsluttet leie. Alt 

kjøkkenutstyr som er benyttet, skal vaskes og ryddes tilbake på plass. All søppel skal fjernes. Benytt 

utsjekkliste. Bruksanvisning for oppvaskmaskin finnes på kjøkkenet.  

 

Skade på inventar og utstyr: Leietaker er erstatningspliktig for skader på inventar og utstyr. Evt. 

skader skal rapporteres på utsjekklisten. Egen liste med erstatningspriser finnes på skytterhuset. 

 

Leietaker bekrefter å ha lest og akseptert leievilkårene. Utleier bekrefter at kvittering på 

forskuddsleie er forevist. Nøkkel er utlevet. 

 

Ulefoss,           /         - 22 

 

              

Leietaker       For Holla Skytterlag 

 

Vedlagt: Sjekkliste for renhold, opprydding og utsjekk. 


