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Standard leievilkår Tenthuset

!
!

1. Inkludert i leieavtalen er fri bruk av hovedsal og kjøkken med alle fasiliteter i
Tenthuset, Bedehussmauet 5, Bergen. Vask av lokalet etter arrangementet er også
inkludert i leieprisen. Det forutsettes at lokalet forlates ryddig og i samme stand som
da leietaker overtok. For ekstra opprydding vil leietaker bli fakturert.

!

2. Avtalt leietidspunkt er spesifisert i e-post fra Tent. Leietaker er kjent med at det kan
være andre arrangementer i Tenthuset samme dag og at avtalt tid for start og
avslutning av arrangement derfor må overholdes. Dersom leietager bruker lokalene
utover avtalt tid, påløper kr 500 per påbegynt time.

!

3. Dersom det forekommer skade på lokalet eller inventar, blir dette fakturert med
kostpris pluss et påslag for medgått arbeidstid.

!

4. Tenthuset står i en lang kristen tradisjon, og er opphavet til adressen
”Bedehussmauet”. Tent AS ønsker å være lojal mot tradisjonene huset er en del av, og
leietager er gjort kjent med at religiøs virksomhet som strider mot dette ikke er tillatt.
Det er heller ikke tillatt å servere alkohol i Tent AS sine lokaler.

!
5.
!

Leietager mottar nøkkel til ytterdør. Ved tap av nøkkel tilkommer et gebyr på kr 950,-

6. Leietager mottar kode til alarm og får opplæring i bruk av denne. Dersom alarmen blir
utløst og vaktselskapet rykker ut, må leietager betale kostnadene med utrykking, for
tiden kr 2.200,-. Leietager kan kontakte daglig leder eller administrasjonsleder
umiddelbart etter at alarmen er løst ut for å hindre utrykning. Telefonnummer er slått
opp ved display for alarm.

!

7. Ved avbestilling av lokalet gjelder følgende frister og priser:
• Avbestilling inntil to måneder før arrangementet gir et gebyr på 10 prosent av avtalt
leiesum	

• Avbestilling inntil to uker før arrangementet, gir et gebyr på 50 prosent av avtalt
leiesum	

• Avbestilling mindre enn to uker før arrangementet, gir et gebyr på 90 prosent av
avtalt leiesum. 	


!

8. Fremleie er ikke tillatt.

