
LEIEINSTRUKS FOR KLEMPEN, SKATVAL SKILAG 

Kontaktperson for utleier: Håvard Beitland, tlf. 92692623 

Leietakers navn: 

Telefon: 

E-postadresse: 

Leieperiode: 

Leiepris: 

Leiebetingelser: 

1. Leietaker får tilgang til hytta med egen nøkkel fra utleier.  

2. Lokalene leies ut nyvasket og med inventar og utstyr i orden. Ved eventuelle mangler 

skal utleier varsles straks. 

3. Leietaker har ansvar for at hus og inventar ikke påføres skader. Eventuelle skader 

som oppstår, meldes til utleier straks. Leietaker har erstatningsansvar for skader og 

mangler som oppstår i forbindelse med leien, og opprettelse av skade skal skje 

straks/snarest mulig.  

4. Batterilys må brukes i stedet for levende lys.  

5. Leietaker er ansvarlig for at uvedkommende ikke kommer inn i huset. 

6. Leietaker bes påse at døra til «boden» er låst under arrangement/leietiden. 

7. Leietaker bes om å være nøktern med vannforbruket. Se eget oppslag om håndtering 

av brukt vaskevann. 

8. Før huset forlates skal alle vinduer og dører være lukket og låst, - husk spesielt 

skyvedøra. Komfyr og kokeplater skal være avslått, og støpsel på elektrisk utstyr skal 

være tatt ut. 

9. Før huset forlates skal leietaker 

- Vaske og sette på plass utstyr brukt på kjøkkenet 

- Tørke alle bord og benker og koste/moppe gulvet i kjøkken og sal 

- Bord settes på plass og stoler løftes opp på bordene eller stables sammen 

- Dersom leietaker velger å ta all rengjøring selv, skal dette gjøres tilfredsstillende i 

begge toalett, entre og kjøkken/oppholdsrom. Vaskeutstyr finnes i boden. 

- Tømme oppvaskmaskin(er) 

- Sortere søppel og kaste dette i containere ute. Evt. pappkartonger brettes 

sammen. Annet tomgods fjernes av leietaker. 

- Se ellers oppslag på plakater i kjøkkensonen 

10. Røyking innendørs er ikke tillatt. Ved evt. røyking utendørs skal leietaker rydde unna 

evt. sneiper og annet avfall på utsiden av huset. 

11. Nøkkel leveres tilbake til utleier i henhold til avtale om dette. 

 


