
  

Retningslinjer for utleie av VBK klubbhus toppetasjen  Side 1 

Retningslinjer for utleie av VBK klubbhus toppetasjen 
 
Type arrangement: ____________________________________________________ 
 
Bestilling av klubbhuset skal skje seinest 2 uker før utleie. 
De helgene det skal være sportslige aktiviteter på klubbhuset, skal ikke klubbhuset leies ut. 
Utleieperioden er fra kl. 12:00 samme dag til kl. 12:00 dagen etter. 
 
Leietaker må være fylt 25 år, er ansvarlig og skal være tilstede under arrangementet.  
Det skrives under på dette dokumentet før utlevering av nøkler - gjelder også for de som har nøkler 
til klubbhuset.  
Utlevering og innlevering av nøkler, innbetaling av leie og depositum avtales med daglig leder eller 
leder av hus komiteen. 
 
Leie og depositum: 

• For ikke-medlemmer: Leie kr. 1500, depositum kr. 1000 
• For medlemmer: Leie kr. 500. 
• Leie og evt. depositum skal betales før utlevering av nøkler.  
• Depositum tilbakebetales innen 2 uker etter endt leieperiode. 

Reglement for bruk av klubbhuset: 
• Kontoret eller loftet skal ikke benyttes av leietakere 
• Klubbens engangsutstyr skal ikke brukes 
• Innhold i skap merket «Kun FFO» eller «Kun VBK» skal ikke brukes. 
• Leietaker må holde kaffe selv 
• Brusskap kan brukes 

Ved ferdigstillelse av lokale, innen kl 12:00 påfølgende dag, skal lokalet forlates slik det var når en 
kom.  
Følgende skal være utført: 

• Boss kastet i container utenfor (ikke settes utenfor klubbhuset) og nye poser skal settes i, 
kode til container fås av daglig leder 

• Flasker og tomgods fjernet - ikke kastet i container 
• Brukte vaskekluter lagt i hvit søppelpose i oppvaskkum 
• Gulvet kostet og moppet og toalettene vasket 
• Kjøkkenet vasket og ryddet - alt som ikke tilhører klubbhuset skal være fjernet 
• Servise vasket opp og satt på plass, kjøkkenbenk og oppvaskkum rengjort 

Etter endt leie vil daglig leder eller representant fra huskomiteen ha ettersyn av klubbhuset.  
Leietaker holdes økonomisk ansvarlig for all skade påført inventar/utstyr/hus av leietaker eller 
dennes gjester i leieperioden. Ved ødelagt inventar, utstyr og ved dårlig rengjøring trekkes dette fra 
depositumet, evt. betales inn på VBK konto: 

• Tallerken, krus, glass spisebestikk   - kr 20,- per del som mangler 
• Serveringsfat, boller, osv.    - pris etter verdi 
• Ikke vasket ut eller ikke godt nok utført  - inntil kr 1000,- 

Ved overtredelse av reglementet bortfaller muligheten for å leie klubbhuset ved senere anledning. 
 
Signatur VBK    Navn leietaker (blokkbokstaver) Signatur leietaker 
 
 
_________________   ________________________ __________________ 
 


