
 Leiekontrakt for Flosta motorbåtforening.   

 Fra dato ………………..   til dato ……………….    År 20...................  Medlem FMF……….. 

 Det er forventet …………stk gjester under arrangementet. 

 Leietager er ansvarlig for huset og anlegget rundt i leieperioden. 

 Leiesum faktureres og betales forskuddsvis. 

 Oppgjør for evt skader eller mangler faktureres etterskuddsvis. Se skjema 1 og 2.  

 Det er ikke tillatt med musikk utenfor huset etter kl. 23:00 

 Selskapet skal avsluttes innen kl. 02:00. Bygg og område må forlates.    

 Leietidspunkt 1 døgn er fra kl 12:00 leiedato, med tilbakelevering kl 12:00 påfølgende dag. 

Ved utvidet leietidsrom, må det påregnes ekstra leie. Ved behov for klarering i bygget dagen 

før arrangementet, anbefaler FMF å utvide leieperioden. 

 Ved leie på dagtid til for eksempel konfirmasjon og minnestund, overleveres huset etter avtale. 

Ofte med overlevering/tilbakelevering på kveldstid. Beregnet leiedøgn 22 timer. 

 Det forventes at hus og området rundt tilbakeleveres med alle oppgaver på skjema nr 1 utført. 

 FMF forbeholder seg retten til å fakturere for kostnader ved skader/ødeleggelser på 

hus/inventar, og ved manglende utført opprydding/klarering av bygg/område skjema nr 1, samt 

ved andre ødeleggelser. Skjema 1 og 2 leveres sammen med nøkkel. 

 Maks antall personer ved ordinær leie er seksti. Ved arrangementer med flere gjester  kan 

dobbel takst kreves. Ved kommersiell bruk, skal særskilt avtale inngås med styret.  

 Disponering av asfaltert kaianlegg inngår ikke ved leie. Leietakere og gjester må ikke blokkere 

tilkomsten til kaianlegget. 

 Parkeringsplasser disponert av bryggeeiere må ikke benyttes av leietaker. 

 FMF forbeholder seg retten til å disponere sjøbu, scene, brygge, samt styrerom i 2 etg. i 

leieperioden. 

 

Særskilte vilkår for leietakere under 20 år: 

 Leietaker skal være medlem av FMF og tilstede under arrangementet. 

 Leietaker skal innbetale kontant et depositum på kr. 5000 når nøkkel utleveres. Depositumet 

skal dekke evt skader på inventar, bygg og anlegg. Retten til å kreve oppgjør for skader er ikke 

begrenset til depositumets størrelse. Depositumet minus evt fratrekk tilbakebetales leietaker 

når nøkkel tilbakeleveres. 

 Leietaker skal ha minimum 2 navngitte vakter med alder over 25 år tilgjengelig enten på stedet 

eller at de kan møte på kort varsel. Minimum en av vaktene plikter å besøke lokalet en gang i 

løpet av selskapet / tilstelningen. 

 

 

o Vakt 1:……………………………………………Telefon nr.:…………………. 

 

o Vakt 2:……………………………………………Telefon nr.:………………….. 

 



 

 

Leietaker aksepterer ved sin signatur eller ved online booking via FMF sin hjemmeside 

betingelsene i denne avtalen. 

 

Dato:…………………………….. 

 

Underskrift leietaker……………………………………………………... Medlem FMF…………...

 

Leietakers navn:  

Adresse: 

 

 

 

 

E-post:  

Telefonnr:  

 

Leiebeløp:  

Betaling mottatt: JA (sett kryss) NEI (sett kryss)I 

Depositum kr 5000 

mottatt: 

JA (sett kryss) NEI (sett kryss)I 

Betalingsmåte Faktura (sett kryss) Bankterminal (sett kryss) 

 


