Betingelser for leie av Festsalen i klubbhuset på Tangen
Gjeldene pr. 1. november 2018
1. En bestilling innebærer aksept av disse betingelsene slik du har krysset av på
kontaktskjemaet. Ledige datoer vil fremkomme av kalenderen på hjemmesiden.
2. Lokalet er i utgangspunktet til disposisjon fra klokken 14:00 arrangementsdagen til
klokken 11:00 dagen etter. Andre tider må avtales særskilt med kontoret.
3. For å leie festsalen må man være andelseier, eller ha fylt 25 år og ha vært medlem av
LBF i minst ett år. Leietaker må være til stede under hele arrangementet.
4. Leietaker vil være ansvarlig for den generelle sikkerheten ved arrangementet.
Leietaker må sette seg inn i gjeldene branninstruks, og gjøre seg kjent med hvor
brannslokningsapparater, brannslange og brannteppe befinner seg. Lokalet har
automatisk brannalarm tilknyttet Asker og Bærum brannvesen. Dersom denne ikke
utløses ved brann, må manuell varsling gjøres umiddelbart. Leietaker er ansvarlig for
at gjester evakuerer lokalene umiddelbart ved utløst alarm.
5. Når bestillingen er godkjent vil du vil motta en faktura for depositum kr. 3.250,-. Når
denne er betalt er bestillingen bekreftet.
6. Faktura på leie kr. 6.500,- (fre – søn og enkelte merkedager), og kr. 3250,- (man –
tors), sendes normalt via e-post fire uker før arrangementsdatoen. Denne må betales
innen forfall til kontonummer 9001 22 52829 for å beholde reservasjonen.
7. Lokalet kan også leies til arrangementer på dagtid, man - tors. Leieprisen er kr. 1500,den første timen og kr. 500,- per påfølgende time.
8. Rengjøring av lokalet etter arrangementet er obligatorisk og belastes med kr. 300,- per
time av depositumet.
9. Innen lokalet og nøkler tilbakeleveres skal alt dekketøy være vasket og satt tilbake i
skapene, og utsjekkslisten gjennomgått. Depositumet, etter fradrag for rengjøring,
tilbakebetales når alt er i orden.
10. Det er ikke tillatt å spre konfetti utendørs eller inne i lokalet, eller benytte
fyrverkeri/røykmaskin på området.
11. Dersom det oppstår skader eller merarbeid som ikke dekkes av depositumet er
leietager ansvarlig for å dekke dette.
12. Det er forbudt for personer under 18 år å innta alkohol i klubbhuset eller på
foreningens område.
13. Om en bestilling kanselleres eller flyttes mindre enn én mnd. før bestilt dato, belastes
et administrasjonsgebyr med kr. 1000,- med mindre en annen leietaker benytter
lokalene.

