
Avtale om parkering ved Melhus bedehus, 

avtale nummer:  ________ 

1. Parkeringsplassen ved Melhus bedehus regulert med noen plasser reservert kjøretøy med 

spesiell P-tillatelse hverdager (mandag – fredag som ikke er «røde» dager) kl 07-17. Utenom 

disse tidsrom er disse plasser reservert besøkende i bedehuset. 

2. De reserverte plassene fungerer etter prinsippet «fri flyt» (ikke eksklusivt reservert). Det er 

ikke tillatt å sette opp skilt som reserverer plass eksklusivt. 

3. Øvrige plasser er reservert besøkende til bedehuset alle dager hele døgnet. 

4. Parkering utenom plassene som er reservert kjøretøy med spesiell P-tillatelse er ikke tillatt. 

5. Parkeringstillatelsen gir bare rett til å parkere personbil eller liten varebil som leietaker 

disponerer. 

6. Ved parkering skal P-tillatelse for Melhus bedehus plasseres godt synlig for kontroll i nedre 

venstre hjørne innenfor frontruten. Parkeringstillatelsen gjelder bare når leien er betalt. 

7. Leietaker er ansvarlig for å uoppfordret å betale leien til Melhus bedehus, konto 

4230.48.02000, forskuddsvis innen den 1. i hver måned. Innbetalingen merkes med 

avtalenummer. Ved gjentatt manglende betaling forbeholder Melhus bedehus seg rett til å si 

opp parkeringsavtalen med umiddelbar virkning. 

8. Leieavtalen gjelder fra dagens dato til den blir oppsagt. Oppsigelsestid er 1 måned. 

9. Melhus bedehus har rett til uten begrunnelse å si opp parkeringsavtalen med 3 måneders 

varsel. 

10. Tap av P-tillatelse skal meldes til Melhus bedehus. 

11. Kopiering av P-tillatelsen er ikke tillatt. 

12. Ved parkering i strid med avtalen og skilt på plassen har Melhus bedehus rett til å fjerne 

kjøretøy og ta kjøretøy i forvaring for førers regning. Dersom bilen er parkert av andre enn den 

som har inngått avtalen, plikter den som har inngått avtalen å gi opplysninger om hvem som 

har parkert bilen. 

13. Melhus bedehus er uten ansvar for eventuelle skader som måtte bli påført bilen ved parkering 

på plassen. 

14. Framleie er ikke tillatt. 

15. Leien er kr 300,00 per måned, og kan endres med én måneds varsel. 

16. Ved leieavtaler av begrenset varighet (avtalt fra-til), beregnes et gebyr tilsvarende 1 måneds 

leie. 

17. Ved opphør skal P-tillatelsen returneres til Melhus bedehus. 

18. Disse vilkår kan endres med én måneds varsel.   

 

______________________________________             _____________________________________ 

Dato                                    Leietakers underskrift           Dato                                    For Melhus bedehus 

 

 

______________________________________  parkering@melhusbedehus.no  

Leietakers telefonnummer 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

Leietakers adresse 

 

______________________________________ 

Leietakers e-post adresse 

mailto:parkering@melhusbedehus.no

