
 

Vilkår for leie av Norildhuset 
 

IL Norild leier ut Norildhuset til møter, kurs og lukkede selskaper som dåp, konfirmasjon, bryllup, fødselsdager 
(40+) og lignende til medlemmer og ikke-medlemmer av IL Norild. Lokalene kan ta opptil 30 personer. Ansvarlig 
leietaker må være over 30 år.  
 
IL Norild forbeholder seg retten til å avslå utleie til rene festarrangement, ungdomstreff m.m.  
 
Leievilkår 
 

• Norildhuset bestilles via websiden www.ilnorild.no og leietaker mottar epost som bekrefter/avkrefter 
leieforholdet. Bekreftelsen vil inneholde pris for leie. Ved avbestilling senere enn en uke før 
leieforholdet starter, betales 50% av leiesum. 

• Ansvarlig leietaker må være minimum 30 år. 

• Avtalen gjelder for leie av selskapslokale, kjøkken, gang med toalett og garderobe. I leieprisen inngår 
bruk av kjøkkenutstyr, servise, glass og bestikk. 

• Norildhuset har kodelås og alarm. Leietaker mottar kode til ytterdør før leien starter. 

• Klubbhuset er mye benyttet av våre medlemmer. En del varer og noe utstyr er kun til eget bruk. Det er 

ønskelig at leietager derfor tar med det som er nødvendig av duker, servietter, stearinlys, 

kaffe/kaffefilter, oppvaskklut, kjøkkenhåndkle, kakefat, vaser etc  

• Leien inkluderer ikke vask. Gulv, benkeplater og kjøleskap skal vaskes. Dette gjelder også gulvet i hele 

det leide lokale, inkludert garderobe og toaletter. Huset skal være ryddet innen kl. 12 dagen etter at 

man har hatt døgnleie. For tilleggskostnad dersom vask ikke er gjennomført, se prisliste. 

• All oppvask skal settes inn i vaskemaskinen, og maskinen startes før man forlater lokalet. 

Alt øvrig dekketøy og kjøkkenutstyr settes tilbake i skap og skuffer. Om det ikke er plass til all oppvask i 

maskinen, skal det skylles og settes ryddig på benken. 

• Hærverk og uvettig bruk utløser erstatningsansvar. Ødelagt inventar erstattes av leietaker, og skade 

meldes til norildhuset@ilnorild.no  

• Bruk av IL Norild sitt audiovisuelle utstyr avklares med utleier før bruk 

• Salg av alkoholholdige drikker er ikke tillatt. 

• Alt søppel skal kastes i søppelkassene som står på utsiden av klubbhuset. Glass, tomflasker, ølbokser 

o.l. skal ikke legges i søppelcontaineren. Dette må leietaker selv fjerne fra området. 

• Klubbhuset er røykfritt. All røyking skjer utendørs. Vennligst ikke kast sneiper på området. 

• Leietakers eget utstyr, mat osv. er klubben ikke ansvarlig for, og dekkes ikke ved eventuelle skader, 

ved innbrudd, brann e.l. 

• Leietaker må gjøre seg kjent med branninstruks senest ved ankomst til arrangementsstart. Spesielt 

merke seg brannslukningsapparatene og deres plassering, samt byggets rømningsveier. 

Rømningsveiene skal ikke være låst eller på annen måte blokkert under arrangementet. 

• Fakler og griller må ikke plasseres på terrassen. Det er heller ikke tillatt å benytte fyrverkeri på 

Norildhusets område. 

• Leietaker er ansvarlig for at dører og vinduer er forsvarlig lukket og låst, samt at lyset slukkes, når 

lokalene forlates. 

• Leietaker er ansvarlig for alle kostnader og økonomiske tap IL Norild måtte få pga. uforsiktig / 

uansvarlig bruk av materiell og utstyr som kan tilbakeføres til leietaker eller leietakers gjester. 

Leietaker er derfor ansvarlig for at klubbhuset med inventar og utstyr behandles på en aktsom og 

ordentlig måte. 

• Leietakere som ikke overholder leievilkårene, vil bli nektet ny leie. 

 

Ønskes visning av lokalene før eventuell booking, ta kontakt via epost norildhuset@ilnorild.no.  

http://www.ilnorild.no/
mailto:norildhuset@ilnorild.no

