
	  

 
 

LEIEVILKÅR 
TOLLBUGATA 8 - ÅLESUND 

  
  

1.   Leietaker må gjøre seg kjent med rømningsveier, plassering av 
brannsløkkingsapparat, stengekran for vanninntak og rutiner for bruk av 
elektriske artikler, samt åpning av dører på gateplan. 

2.   Leietakere må rydde lokalene etter bruk. 
3.   Alt i rommet skal settes tilbake på plass etter bruk og lokalet forlates i samme 

stand som da du kom 
4.   Om arrangementet har søppel utover det som får plass under kjøkkenvasken 

skal dette kastes i søppeldunkene ved inngangen nede. Det finnes dunker for 
papir/papp, restavfall og sekker for plast.  

5.   Glass, kopper og lignende må ryddes inn på kjøkkenet og settes i 
oppvaskmaskinen. Ekstra arbeid som følge av dårlig opprydding vil bli 
fakturert. 

6.   Forsikre deg om, før du forlater lokalet, at alle stearinlys er slukket, stikkontakt 
til vannkoker tatt ut, vinduer lukka i låsestilling og alle elektriske lys slått av 

7.   Verdisaker bør ikke oppbevares ved inngangen om døren står åpen uten 
oppsyn. Utleier er ikke ansvarlig for eller har erstatningsansvar ved tap av klær 
eller annet utstyr som blir etterlatt. 

8.   Leietager er selv ansvarlig for alle skader eller ulykker som oppstår under bruk 
av rommet. 

9.   Leietaker er ansvarlig for alt utstyr og inventar, evt. skade på dette når det ikke 
skyldes naturlig slitasje. Tap av og skade på inventar og utstyr må erstattes. 
Leietaker har meldeplikt dersom inventar og utstyr er skadet eller gått tapt. 

10.  Leietager er ansvarlig for nøkler som er blitt utlevert. Blir disse borte blir 
kostnader til nye nøkler fakturert leietager. 

11.  Med mindre annet er avtalt i leieavtalen, skal hele leien være innbetalt innen 14 
dager før første leiedag. Et eventuelt depositum, betales like etter 
kontraktsignering ihht avtale. Innbetaling skjer til Room4 AS sin konto i 
Danske Bank, kontonummer 8647.12.03280. 

12.  Ved avbestilling av leieforhold med depositum, vil leiebeløp minus depositum 
blir tilbakebetalt om avbestilling skjer minimum 1 uke før leieperioden. Ved 
leieavtale uten depositum blir leietaker fakturert 100 % av leiebeløpet. 
Avbestilling skal skje skriftlig per epost. 


