
 SALTERIET - Leieavtale   

 

 

Jeg/vi ønsker å inngå avtale om leie av Salteriet (bedrifter og foreninger må ha en kontaktperson) 
 
Leietaker  

Kontaktperson  

Adresse  

Telefon  E-mail  

Leiedato  Formål  

Antall    
 
 

Jeg/vi ønsker å leie følgende lokaler (kryss av) 

Sildakummen (nedre etasje), 50 pers.                            Pris kr.   4.500,-   

Storsalen (midtetasje), 100 pers.                           Pris kr. 10.500,-  
 

 

Tørkeriet (øvre etasje), 60 pers.                           Pris kr.    6.500,-  
 

 
 
   Utvask                                              Pris kr.    1.000,-        ____________ 
 
   Visning ( etter arbeidstid)         Pris kr.      600,,-        ____________ 
 
   Duk ( tøy) iht tilbud     Antall …………. x   Pris kr.     ……..,,-        ____________ 
 
 

Leie og innbetaling 

1. Ved booking av lokaler i Salteriet skal utfylt Leieavtale sendes pr. e-mail til booking@salteriet.no snarest.  
Bestillingen er ikke bekreftet før signert skjema er utleier i hende. 

2. Leie skal betales forskuddsvis til konto 8530 12 58041 mrk dato navn 
LEIE AV LOKALER ER IKKE GJELDENDE FØR INNBETALING ER REGISTERT.  
Boss og tomgods må fjernes. 

3. Leietaker disponerer lokalet fra kl. 12.00 til kl. 12.00 neste dag.  
4. Se for øvrig Praktisk Informasjon for Salteriet og Branninstruks m/tegninger over rømningsveier    

 
 

 

 

 

 Snu arket → 

 



 
 

Husregler (utdrag) 

1. Aldersgrense ved utleie til privatpersoner er 25 år 
2. Ved ungdomsarrangement (til og med 25 år) kreves det egne vakter.                                                                                     

Det skal være minimum én vakt pr. 25 deltagere 
3. Av hensyn til naboene skal alle dører og vinduer være lukket etter kl. 23.00 
4. Musikk stoppes senest kl. 01.00 
5. Arrangement avsluttes senest kl. 01.30 
6. Ekstraordinære utgifter til utvask og eller opprydding vil bli belastet leietaker. 
7. Ødeleggelser på inventar eller materiell vil bli belastet leietaker. Duker og lydanlegg må medbringes. 

 
 

Brannansvarlig 

Brannvesenet krever at en av deltakerne på arrangementet er brannansvarlig, og at vedkommende underskriver på 
leieavtalen for å bekrefte at han/hun har lest branninstruks og gjort seg kjent med rømningsveier og 
brannslokkingsutstyr. 
 
Dersom en har planer om fyrverkeri eller raketter, skal det søkes til både politiet og til utleier på forhånd. Dersom utleier 
avslår søknaden blir det ikke tillatt med fyrverkeri eller rakettoppskyting. 

 
 

Avbestilling 

Faktura sendes ut elektronisk i forkant av leieforholdet. Ved avbestilling senere enn 14 dager før leiedato tilbakebetales 
50% av avtalt leie. Ved avbestilling senere enn en uke før leiedato må det betales full leie. 
 
 
Jeg har lest ovenstående samt heftet Praktisk informasjon for leietakere av Salteriet, og aksepterer 
leiebetingelsene for huset. 
 
 

Sted  Dato  

Leietaker  Brannansvarlig  
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