LEIEBETINGELSER TRIANGELHEIMEN
LEIRSTED
Det er noen formaliteter som man ikke kommer utenom i et leieforhold. De har vi
samlet her i Leiebetingelsene, og vi ber dere lese disse grundig.
1. Parter i leieforholdet
Utleier:
Trøndelag krets av Norges KFUK-KFUM
Leietaker:
Den som til enhver tid leier Triangelheimen Leirsted, synliggjort gjennom bestilling og
ordrebekreftelse.
2. Leieobjektet
Objektet som leies ut, er Triangelheimen Leirsted med tilhørende eiendom. Norges KFUK-KFUM er en kristen,
rusfri barne- og ungdomsorganisasjon. Leietaker skal oppføre seg i henhold til dette når han oppholder seg på
leirstedet og områdene rundt dette.
3. Utleiers ansvar
Utleier plikter å stille Triangelheimen Leirsted til disposisjon i normalt rengjort stand med et sett nøkler til leietaker.
Utleier sørger for strøm, ved, renholdsmateriell, lyspærer og nødvendige toalettartikler.
4. Leietakers ansvar
Leirstedet leies ut som det er, og skal forlates i minimum samme stand som ved ankomst. Dette gjelder inventar,
renhold, søppel på uteområder osv.
Bål må kun tennes opp ute på anvist bålplass og innen de bestemmelser som til enhver tid gjelder for bruk av
åpen ild i Meråker kommune.
Med mindre ikke annet er avtalt før oppholdet starter, skal leirstedet være rengjort ved avreise. Ved manglendeeller dårlig utført rengjøring, vil utleiers kostnader for ekstra rengjøring i sin helhet bli fakturert leietaker.
Leietaker plikter ved avreise å utføre de til enhver tid gjeldende sjekkpunkter på ”Rapportskjemaet” og avlevere
dette på angitt plass. Leietaker forplikter seg til å oppgi alle skader han forårsaker, aktsomt eller uaktsomt, på
”Rapportskjemaet”. Leietaker er fullt ut økonomisk ansvarlig for de skader han forårsaker.
Ved avreise plikter leietaker å påse at alle vinduer og dører ved Triangelheimen Leirsted er forsvarlig lukket og
låst. Leietaker forplikter seg også til å levere nøkkelen til leirstedet tilbake sammen med utfylt ”Leieskjema”. Med
mindre ikke annet er avtalt, leveres nøkkel på samme sted som den ble levert ut.
5. Tilsyn/reparasjoner
Leietaker aksepterer at utleier eller dennes representanter kan utføre nødvendige reparasjoner/
vedlikeholdsarbeid eller inspeksjoner i leieperioden. Leietaker skal om mulig varsles i forkant om dette.
6. Betaling
Faktura for oppholdet utstedes på grunnlag av opplysninger gitt av leietaker i ”Leieskjema”. Leietaker er ansvarlig
for at leieskjemaet fylles ut og oversendes Triangelheimen Leirsted på mail hurtigst mulig og senest 1 - en - uke
etter avsluttet leieforhold. Dersom ”Leieskjema” ikke leveres innen fristen, aksepterer leietaker å betale faktura for
leie tilsvarende et fullt belagt leirsted i den avtalte leieperioden.
Oppholdet faktureres etter de til enhver tid gjeldende priser på www.Triangelheimen.no. Ved prisendring er det
prisen på utleietidspunktet som gjelder, selv om nettprisen var en annen da bestillingen ble foretatt.
Leietaker aksepterer at kostnader for skade, tap av nøkler osv blir fakturert på regningen.
Betaling skal skje innen den frist som er gitt på fakturaen. Ved betaling etter dette, aksepterer leietaker å betale
morarenter, eventuelle inkassogebyrer og andre kostnader som kan påløpe som følge av for sen betaling.
7. Avbestilling
Avbestilling skal skje skriftlig til samme mailadresse som ordrebekreftelsen kom fra. Ved avbestilling senere enn 9
uker før planlagt ankomst, aksepterer leietaker at et avbestillingsgebyr vil bli fakturert. Avbestillingsgebyrets
størrelse fremgår av våre nettsidet, www.Triangelheimen.no.
8. Ansvar
Norges KFUK-KFUM Trøndelag krets er ikke ansvarlig for personskader og skader på utstyr leietaker har med
seg. Dersom leiren er i regi av Trøndelag krets, kan ikke lederen for leieren på vegne av kretsen forplikte
økonomisk kompensasjon for skader som oppstår på personer/utstyr.
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Skader på inventar og utstyr skal rapporteres på rapportskjemaet. Personskader rapporteres skriftlig til Norges
KFUK-KFUM Trøndelag krets.
9. Tvister
Tvister mellom utleier og leietaker skal søkes løst gjennom forhandlinger. Hvis enighet ikke oppnås, skal tvisten
avgjøres etter reglene i Lov om voldgift av 14.05.2004. Partene oppnevner et medlem hver til voldgiftsretten.
Voldgiftsforhandlinger skal finne sted i Trondheim.
Jeg har lest og forstått leiebetingelsene.

Trondheim ....../...... – 20.....

.....................................................................
Navn på organisasjon som leier
(med blokkbokstaver)

...........................................................
Underskrift ansvarlig leietaker

Oppdatert 5.11.2014

...........................................................
Navnet gjentas med blokkbokstaver

Side 2 av 2

