Leiekontrakt

2018-2019
Kalfaret selskapslokale
Bergen Døvesenter
Kalfarveien 79, 5022 Bergen
www.kalfaret-selskapslokale.no
utleie@bgds.no

Leiedato:

...............................

.............................................................

Dere kan gjerne ta med deres
eget utstyr (piano o.a.)

Bordene måler 75x120 cm (høyde 72 cm). Vi har også buffetbord som måler 97 cm x 300 cm (høyde 77 cm).
Festlokalet er på 95 m2. Scenen, som er 76 cm over gulvet, er 27 m2. Maksimum antall gjester: 90.
Rett ut fra storsalen kommer man til en stor terrasse. Bak kjøkkenet finner man eget kjølerom.

MUSIKKANLEGG I KALFARET SELSKAPSLOKALE (Bergen Døvesenter)
Når man bestiller leie av tilkobling til høyttaleranlegg åpner vi luken for tilgang til det. Man kobler til der fra egen mobiltelefon (ledning finner man inne i
skapet) og bruker musikken man finner på internett. (Husk å slå på bryteren inni
luken.) I samme luke er det fjernkontroll og HDMI-tilkobling til prosjektor. Leieprisen er kr. 1.000 uansett om man skal bruke både musikk og prosjektor eller bare
en av delene.
* Vi har ikke mikser, men kun volumjustering fra en enhet via minijack 3.5mm,
f. eks mobil/bærbar pc.
* Dette for å forenkle bruken av musikkanlegget/projektor.
* Den håndholdte mikrofonen kan brukes (aktiveres ved egen bryter på mikrofonen).
* Ang. gitar o.l. så må man ta med eget utstyr som mikser/ høyttalere /ledninger.
* Når man skal bruke projektor med lyd, så anbefaler vi at det brukes
HDMI-kabel (bilde og lyd). Lyd-justering kan gjøres på fjernkontrollen
til projektor eller på enheten.
* Kan også bruke VGA-inngang, men da må det brukes minijack i tillegg hvis
man vil ha lyd.

Leiekontrakt 2018-2019
Leietaker:……………………………………………………………………………………..............
Adresse: ………………………………………… Postnr/-sted;…………………….........................
Mobiltelefon: ………………………………........ E-post:………………………………..................
Lokalene brukes i forbindelse med (bryllup e.a) …………………………………………................
Hvordan fikk du vite om oss?  Venner  www.mitt-selskap.no Annet:...................................
Følgende leies:
 Storsal med kjøkken (fredag kl. 16.00 - lørdag kl. 11.00)

kr

7.500

 Storsal med kjøkken (lørdag kl. 12.00 - søndag kl. 11.00)
 Ønsker man å forberede lokalene fredag fra kl. 16:
 Ønsker å beholde lokalet for rydding hele neste dag (søndag)
- (dette for at ikke andre skal reservere lokalene søndag), tillegg ........................

kr
kr

9.500
3.000

kr

900

Søndagsleie storsal m/kjøkken (kl. 12.00-24.00) ………………......…................
Kveldsleie storsalen (mandag/tirsdag/onsdag kl. 16 - neste dag kl 09.00) ............
Kurslokale i 1. etasje, kveldsleie (kl. 17-24) …......................................................
Kurslokale i 1. etasje, fra fredag kl 14 til søndag kveld ….....................................
Leie tilkobling til høyttaleranlegg og prosjektor (kan bestemmes senere) .............

kr
kr
kr
kr
kr

4.000
4.500
700
2.000
1.000







SUM……………………………………….

kr_______

Kontrakten gjelder først når 50% av leiebeløpet er betalt til konto 5235.05.01053,
Kalfaret selskapslokale, Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5022 Bergen. De resterende 50% av leiesummen
skal betales senest 14 dager etter utleiedato til samme konto som over.
Leieprisen inkludert vask av lokaler utført av vår renholder. Leietakerne koster gulvene rene, vasker bordene
og fjerner eventuelle ting på stolene før de stables sammen og flyttes til oppbevaringsrom.
Leietakerne sørger også for å fjerne eventuelle flekker, talkum eller lignende på gulvet, og legger glass og
bestikk og dekketøy tilbake på samme plass som når de starter leien. Servise, bestikk, glass, panner osv må
vaskes rene etter bruk. Renholderen bruker inntil 3 timer på å gjøre rent etter hver utleie. Skulle det vise seg å
bli betydelig flere timer mer-arbeid, vil det bli sendt ekstra faktura til leietakeren.
Før vi leverer nøkler må leietakeren signere eget skjema som vedrører ansvar og brannsikkerhet.
Avlyses arrangementet mer enn 2 måneder før leiedatoen, tilbakebetales forskuddet, minus et dministrasjonsgebyr på kr 500,-. Avlyses arrangementet mindre enn 2 måneder før leiedatoen, beholder Bergen Døvesenter
hele depositumet.

Lokalene leies den ....…………….... (møte/fest-dag, dato) - avsluttes (dato, klokke): ..........................
Bergen, …………………………..

………………………………….
Leietaker

…………………………………………..
Bergen Døvesenter/Kalfaret selskapslokale

Mottatt depositum kr. ……… Dato:……..
01.01.2018

Mottatt restoppgjør kr. ……….

Dato: .................

Ved undertegnelse av leiekontrakten, gjelder også følgende bestemmelser:
Fredag/lørdag må arrangementet avsluttes senest kl. 02.00. Musikk avsluttes kl. 01.00.
Musikken må ikke være så høy at det forstyrrer naboer og leietakere i 3. etasje. Lyden merkes særlig godt av
disse når vinduene der musikken kommer fra, er åpne.
Hvis ikke annet er avtalt, skal alt være ferdig ryddet og i orden innen kl. 11.00 dagen etter (hvis det er ny utleie
fra kl 12.00, vil vår renholder komme og gjøre rent på formiddagen). Andre dager må arrangementet avsluttes
senest kl. 24.00. Påse at alle vinduene og dørene er skikkelig lukket og låst.
Tallerkner, kopper, glass, bestikk etc vil lettere bli rene når de vaskes straks etter bruk. Kontroller om de er
skikkelig rene etter oppvasken.
Ved lørdagsutleie: Parkerte biler må forlate parkeringsplassen utenfor huset senest søndag
kl. 10.00 for å gi plass til andre i forbindelse med kirkebesøk.
Ting som oppbevares i huset som tilhører leietakerne er der på eget ansvar. Gjenglemte ting har vi intet ansvar
for.
Kjøkkenutstyr som blir benyttet må grundig rengjøres og settes på plass igjen. Bord og stoler settes på plass i
lokalet etter bruk. Lokalene forlates i ryddet stand og søppelet kastes i containere utenfor.
Nøkkel til bosscontainere merket «Bergen Døvesenter» henger på veggen på kjøkkenet. Ødelagt dekketøy,
service og annet må erstattes. Leier er ansvarlig for andre ødeleggelser av utstyr og lokaler.
Leietakerne plikter å bli kjent med instruks i forbindelse med brann. Ved evt. brann-alarm, og som man VET
er falsk alarm, ringer man Bergen Brannvesens alarmtelefon 110 for å stoppe utrykning til Kalfarveien 79.
Sjekk grundig at det virkelig ikke brenner noe sted. I tilfelle strømbrudd på kjøkkenet, finner man sikringsskap
i kjelleren, ned trapp og til høyre, og i gangen i 1. etasje der bord og stoler oppbevares. Nøkkel til sikringsskap
følger med sammen med nøkkel til 1. etasje.
I tilfelle falsk brannutrykning forekommer, og som leietakeren selv har forårsaket, er leietakeren selv
økonomisk ansvarlig. Tilfeller som kan forårsake falsk brannalarm er: Aktiviteter som utvikler røyk, damp,
støv eller gasser (kontaktlim) som vil kunne aktivisere røykdetektorer. Unngå mye røyk på kjøkkenet som kan
forårsake brannalarm. Ved kjøkkengangen ut mot parkeringsplassen finner man brannskap. Ved siden av, til
venstre, er det en knapp man kan holde inne i 5 sekunder for å koble av røykvarsleren på kjøkkenet. Kan være
lurt å bruke dersom man skal lage mat selv og som kan forårsake røyk. Utkoblingen varer i 4 timer.
Skjenking av alkohol under tilstelninger følger de regler som fremgår av Bergen Kommunes regler for
skjenkebevilling. Reglene sier at drikking og servering av alkohol tillates uten bevilling i lokaler som leies eller
lånes ut til privatpersoner for en enkelt bestemt anledning til sluttet selskap. Det betyr at leietaker kan servere
alkohol til sine gjester eller at gjestene medbringer sine egne drikkevarer. Det er ikke tillatt å selge alkohol i
lokalene. I så fall må man selv søke Bergen kommune om ambulerende skjenkebevilling.

Har dere spørsmål, kontakt vår utleieansvar: Mobil nr 414 43 553 eller e-post utleie@bgds.no.

Vi ønsker lykke til med arrangementet!
Vi håper at alt vil være under kontroll.

