
RUTINER FOR BETALING VED UTLEIE I NORDBERG MENIGHETS LOKALER 

VIPPS: 129524 Kontonummer: 8200.06.05565 

1. Depositum betales ved bestilling via vipps eller kontonummer.  

2. Utleie må være forskuddsbetalt før leietaker får levert nøkler. Betaling skjer via Vipps, 

betalingsterminal eller via kontonummer. Merk betalingen med navn og dato for utleie, og ta 

med betalingsbekreftelse ved henting av nøkkel. 

3. Depositum tilbakebetales når nøkkel er levert og vi har gått over lokalene og sett at alt er som 

ved overtakelse.  

4. Ved avbestilling innen 14 dager før arrangement, vil ikke depositum bli tilbakebetalt. Ved 

avbestilling etter 14 dager før arrangement, betales i tillegg hele leiebeløpet.  

5. Ved kontraktsbrudd, feilaktig gitt informasjon, naboklager, ødeleggelser/tap eller betydelig 

merarbeid for ansatte, vil ikke depositum bli tilbakebetalt. Utleier kan også faktureres utover 

dette.  

REGLEMENT FOR UTLEIE I NORDBERG MENIGHETS LOKALER 

1. Nøkkel hentes på fredager mellom 10-14, evt. samme dag om arrangementet er tirsdag-

torsdag. Før og etter utleie gjennomgås en sjekkliste av leietaker og utleier 

v/menighetssekretær. Hensikten er å vise leietaker hvor de forskjellige fasilitetene 

befinner seg, men også for å fastslå status for de ulike punkter både før og etter 

leieforholdet. 

2. Ved avtale om pynting, skal dette skje etter arbeidstid, fra 17.00. 

3. Leietaker er pliktig til å sette seg inn i branninstrukser. 

4. Det er skisser som viser hvordan møblene skal være plassert etter arrangementet. I 

ungdomshuset skal stolene stables ved kortveggen v/stort vindu etter bruk. Det er ikke 

tillatt å flytte møbler og utstyr mellom kirkestue og ungdomshus, eller å hente ting fra 

andre steder i kirkens lokaler.  

5. Instrukser og bruksanvisninger for de ulike tekniske innretningene skal følges.  

6. Fryseskap og kjøleskap kan benyttes av leietakere. Instrukser står på skapene. Det skal 

ikke legges igjen matrester eller annet, så skapene må være tømt når dere forlater lokalene. 

7. Det er ikke tillatt med alkoholservering i ungdomshuset. 

8. Røyking er ikke tillatt i menighetens lokaler eller ved innganger. Sigarettsneiper må 

fjernes. Det er totalforbud på barnehagens område / ungdomshuset.  

9. Dersom det oppstår skade på bygninger/inventar plikter leietaker å melde fra om dette ved 

retur av nøkkel. Leietaker må betale for eventuell erstatning eller reparasjon.  

10. Det skal være ro etter kl. 23:00. Ved melding om bråk vil ikke depositum bli tilbakebetalt.  

11. Lokalene skal være ryddet og tømt innen kl. 0830 dagen etter.  

12. Nøkkel leveres i luka ved inngangen til Nordberg kirke, eller senest neste virkedag etter 

arrangement. Kontoret er stengt på mandager. 

 

KONTAKT VED VIKTIGE HENVENDELSER 

Om du som leietaker trenger å få kontakt med Nordberg kirke under ditt leieforhold, kan du ta kontakt 

med daglig leder Ingrid Marie Auke på telefon 23629492. 

 


