LEIEINSTRUKS - VINDHYTTA
Nøkkel ligger i nøkkle boks merket Utleie. Denne finner du ca. 3 meter til
venstre for inngangsdøren til Vindhytta. Koden til nøkkelboksen vil bli sendt
på SMS til leietaker i forkant av leieperioden, forutsatt at leien er betalt.
Lokalene skal befares i fellesskap av utleier og leietaker før bruk dersom ikke
annet er avtalt.
Dette er et idrettsanlegg hvor det hele tiden ferdes barn og ungdom. All servering og forbruk av alkohol-holdige drikker skal utelukkende gjøres-innendørs.
Ved behov for utrykning av vaktselskap vil leietaker blir belastet forkostnader tilknyttet dette.
Det er kun storsalen, kjøkkenet og toaletter man har tilgang til. Ansvarlige
leietaker skal sørge for at alle deltakere respekterer dette og instruksen for
øvrig.
Dersom kiosken er åpen under leietiden, vil disken mot storsalen, avpraktiske årsaker være stengt for å unngå forstyrrelser osv. Kiosken betjenes
da kun gjennom luken mot hovedbanen. I slike tilfeller skal leietaker og
kioskpersonell samarbeide om dele på plassen på kjøkkenet.
Vask av lokalene er inkludert i leien, men leietaker plikter å:
•

Rydde stoler og bord og sette dem opp i.h.t. oppslag på dørene mellom
kafe og storsalen.

•

Sørge for at toaletter forlates i normal stand.

•

Leietaker skal koste gulv og vaske bord og annet som er benyttet.

•

Tomflasker, avfall osv. plasseres i dertil egnede dunker v/kjøkkendøren.

•

Ved leie av kjøkken inngår bruk av kjøkken utstyr. Kjøkkenbenk og utstyr for øvrig skal vaskes etter bruk.

•

Brukerveiledning for oppvaskmaskin finnes oppslått ved oppvaskmaskinen. Alt skal skylles grundig før det settes i oppvask-maskinen.

Vind IL forbeholder seg rett til å belaste leietaker for kostnader ved evt.ekstraarbeid i forbindelse med rengjøring av lokalene.
Alarmen slår seg automatisk på ca. kl. 23.00. Ved leie som strekker seg
ut over dette tidspunkt på kvelden må leietaker slå av alarmen manuelt. Dette gjøres ved å taste inn kode når alarmen setter i gang med et forhåndsvarsel. Årsaken til dette er at alarmen er styrt via et tidsur og dette kan ikke
slås av/og på. Koden blir sendt til leietaker på SMS sammen med kode for
nøkkelboks.
Leietaker slukker alle lys og låser alle dører og setter på alarmen (om den er
slått av) når lokalet forlates. Nøkkel legges tilbake i nøkkelboksen.
Evt. ødelagt inventar eller andre ting tilhørende Vind IL blir-belastet leietaker.
Ved store skader som medfører forsikrings-oppgjør er egenandelen 10.000,Spørsmål kan rettes til:
Renata Bolek 486 56 262 / Ketil Gjerde: 943 49 080

Topp kvalitet—Ren idrettsglede!

