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Betingelser for leie av ”VELHUSET” - Øvre Disen velforening 

 

Gjeldende fra 1/3-2016 

1. Alle leietakere må ha en ansvarlig kontaktperson, som har kontaktansvar før under og etter 
et arrangement. Vedkommende må gjøre seg kjent med brannrutiner og plassering av 
brannslukkeutstyr.  

2. Leietager står selv ansvarlig for å tilrettelegge lokalene før et arrangement. Dersom dette 
medfører at bordene blir flyttet, skal de settes tilbake på plass når arrangementet er ferdig. 
(Se plansje på veggen i gangen.) Det er ikke anledning til å ta ned bildene fra veggene. 

3. Det er ikke tillat å røyke noe sted i huset. 

4. All bruk av alkohol skjer på eget ansvar. Arrangøren er ansvarlig for at norsk lov følges.  

5. Leietaker kan disponere musikkanlegget, mot en ekstra avgift på kr. 200,-. Nøkkel til 
anlegget fås sammen med nøkkelen til hoveddøren. Det er ikke tillatt å ta med eget 
musikkanlegg uten spesiell avtale. 

6. Hvis det oppstår skader på servise, musikkanlegg eller annet utstyr, eller lokalet blir griset til 
slik at det medfører ekstra kostnader, vil leietaker bli fakturert disse kostnadene. Leietaker 
er forpliktet til å melde fra om eventuelle slike skader til e-post utleie@ovredisen.no i løpet 
av neste virkedag. 

7. Garderoben i underetasjen benyttes på egen risiko. ØDV har ikke erstatningsansvar dersom 
klær eller andre verdisaker blir borte. 

8. Husk å slå av alle elektriske apparater, spesielt kaffetrakter og komfyr før lokalet forlates 
(ikke panelovner). Steng alle vinduer og sjekk at døren er låst. 

9. Alle kveldsarrangementer skal være ferdig kl 23.00 søndag til torsdag, og kl 03.00 fredag og 
lørdag. Musikken skal være slutt kl 02.00. Lokalet må være ferdig ryddet og nøkkelen levert 
senest kl. 12.00 dagen etter.  

10. Kjøkkenet og tilgjengelig dekketøy, kjøleskap og andre fasiliteter inngår i leien. Brukt 
servise settes i oppvaskmaskinen til den er full, deretter på benken ved siden av. 

11. Rengjøring er inkludert i leieprisen. Leietaker er imidlertid forpliktet til å rydde lokalene; 
fjerne og sortere søppel, og rydde og fjerne tomflasker.   

12. Nøkkelen hentes etter avtale på e-post/telefon.   

13. Når nøkkelen/nøklene er lagt i postkassen på veggen ved siden av døren på vel-huset 
regnes de som levert. 
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