Retningslinjer for leie av klubbhus til
Jørpeland Båtforening
Alle som bruker/leier huset er ansvarlige for å rydde etter bruk, dvs:
Kjøkkenutstyr som er blitt brukt skal vaskes med såpe og spyles. Før det må gjennom
steameren.
Alt MÅ være RENT før det settes på SIN PLASS i skuffer og skaper.
Kjøleskap/komfyrer, stekebrett ol. som har blitt benyttet, skal være rent etter bruk.
Kaffikanner og kaffitraktere skal være rene.
Kjøkkentraller, benker og overflater skal ryddes og vaskes.
Søl oppetter vegger skal tørkes bort.
Søl av talg inne og ute må fjernes.
Bordene vaskes, settes i en hestesko, og stolene snus oppå bordene.
Gulvene skal feies og være klar til vask.
Bord, stoler osv. som har blitt flyttet på, må settes på plass igjen.
Området utenfor/rundt klubbhuset skal ryddes. Glasskår, tomflasker og sneiper ol. må
fjernes.
Røyking i lokalet er forbudt. Det er ikke lov å ta med noe av båthusets eiendeler hjem.
Medbrakte verdigjenstander må ikke stå igjen når man forlater huset. Jørpeland Båtforening
er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tyveri av dette.
Kaffitraktere og lignende må skrus av lys skal slukkes, vinduer skal lukkes, og alle 3 dørene
skal låses når man forlater Båthuset.
Leietaker har erstatningsansvar dersom utstyr ol. forsvinner eller blir ødelagt under
leieforholdet. Knuste glass/kopper/kar erstattes med kr. 25 pr. del.
Leietaker har ansvaret for at alle retningslinjer er fulgt.
Den som leier båthuset må være fylt 30 år og være tilstede under arrangementet.
Brudd på retningslinjer medfører en ekstra regning på minimum kr. 500.
Nøkkel leveres etter avtale.
Jeg bekrefter med dette å forholde med til de retningslinjer som er satt for leie av Båthuset.

--------------------------------------------dato og underskrift leietaker (over 30 år)

-----------------------------------------dato og underskrift utlåner

Vi håper alle forlater lokalet i den stand det var da dere kom. Slik at det er like fint til de som
leier etter dere

