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PROSEDYRE - UTLEIE AV KLUBBHUS 

Klubbhuset i Enebakkveien 421 drives av og for 
Klemetsrud idrettslag. For leie av klubbhuset 
gjelder forhåndsbetaling 

Klemetsrud idrettslag forventer at du forlater klubbhuset i like god eller bedre stand 
enn da du tok over. Det setter vi stor pris på. 

ANSVAR 
Enhver leietaker må vise hensyn overfor andre leietakere og virksomhetens egen bruk. 
Utover alminnelig erstatningsrettslig ansvar er Klemetsrud idrettslag uten ansvar for ulykke 
eller skade på personer eller eiendom, tap eller annet i forbindelse med utleie. 


Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader som eventuelt oppstår på bygning, inventar og 
utstyr som skyldes leietaker eller den leietaker slipper inn i bygget. I dette økonomiske 
ansvaret inngår også utgifter, herunder evt. utrykningsgebyr, i forbindelse med uaktsom 
eller forsettlig utløsning av brannalarm/innbruddsalarm. 


Videre er leietaker økonomisk ansvarlig for inventar, materiell m.v. som måtte komme bort i 
den tiden lokalene benyttes. 


Leietaker skal sørge for at ingen uvedkommende kommer inn i lokalene mens leien pågår. 


Alle leietakere skal ha navngitte ansvarshavende. Ansvarshavendes navn, adresse og 
telefonnummer, samt hensikten med leieforholdet skal oppgis til utleiestyret før leieforhold 
godkjennes. 


Ansvarshavende kan avtale at en ansvarlig voksenperson skal være til stede mens leien 
pågår. Ansvarlig voksenperson må være over 25 år. Ansvarshavende skal sette opp en liste 
over hvem som er den ansvarlige voksenpersonen som vil være til stede. Ansvarshavende 
skal ha gjort seg kjent med reglene og forholdene på stedet før utleien finner sted og er 
ansvarlig for at reglene blir overholdt. Leietaker skal sette seg inn i lover og regler som til en 
hver tid er gjeldene. 
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Aldersgrense for leie av lokalene er 25 år. 

Orden  
• Lokalene leies ikke ut til personer eller organisasjoner som ikke kan stille seg bak 

idrettens etiske retningslinjer. 


• Alle leietakere plikter å rette seg etter reglementet. 


• Leietaker må selv klargjøre lokalene til bruk. 


• Etter bruk må det foretas nødvendig opprydding. 


• Inventar og utstyr settes på plass og søppel bringes til anvist sted. 


• Aktiviteter som sliter unormalt hardt på inventaret og utstyr er ikke tillatt. 


• Leietaker er ansvarlig for at lys slukkes og at samtlige dører som omfattes av leieforholdet 
er låst etter bruk. 


• Røyking eller bruk av forbudte rusmidler er ikke tillatt i lokalene. 


• Ekstra renhold som bl.a. følge av mangelfull opprydding vil bli belastet leietakere. 


• Ved arrangementer må leietaker selv sørge for nødvendig vakthold 


• Nøkler må leveres inn når leieforholdet utløper.


Brann og ulykker  
Leietaker skal før bruk av lokalene sette seg inn i følgende: 


• Branninstrukser, herunder maksimalt antall personer som kan oppholde seg i lokalene.


• Rømningsveier plassering, utforming og tilstand. Slokkemidler og hvor disse finnes. 
Leietaker er selv ansvarlig for å tilkalle hjelp hvis en ulykke skulle skje. 


• Leietaker må ha mobiltelefon tilgjengelig så lenge leien pågår. 


• Ved utrykning ved falsk alarm er leietaker ansvarlig for kostnader i forbindelse med dette.


• Bruk av ild er ikke tillatt med mindre særskilte regler sier noe annet.


Rutine 
1. Avtalt leie betales med VIPPS (#533066 - Klemetsrud IL) når du 

får nøkkelen.


2. Lokalene avleveres i ryddet og rengjort stand etter arrangement 


3. Nøkkelen leveres tilbake
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