
NITTEDAL SKYTTERLAG 
Postboks 16, 1486 NITTEDAL 

 

Tilsluttet Det frivillige Skyttervesen 

 

 
INTERNETT: OPPLYSNINGER:   AKTIVITETER: 

http://www.nskl.no Bankgiro: 2030 19 35855   Baneskyting Ungdomsgruppe 

nittedal@skytterlag.no Org.nr:  984 018 266   Feltskyting Storviltprøver 

 
Avtale om leie og leievilkår for Skytterhuset på Varpet 
 
Leietaker:  _____________________________________________________ 

Navn (Organisasjon, bedrift o.l må også oppgi ansvarlig representant): 
 

Adresse: ______________________________________________________ 
 
Tlf.: ________  Mobil: _________  E-post: ____________________________ 
 
Leietid: _______________________________________________________ 

Dag(er)     Kl. (fra - til) 
 

Arrangement: __________________________________________________ 
Arrangementstype (møte, kurs, selskap e.l) 

 

Husleie:________________________________________ Kr: _______ 
(pr. dag, uke, periode e.l) 

 
Nøkkel og sjekkliste utleveres av etter nærmere avtale, mot framvisning av 
kvittering for betalt husleie. 
 
Merknader, særskilte vilkår m.v: 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
Fullstendige utleievilkår er trykt på baksiden. 
 
 Nittedal: ____________________ 
        (Dato) 

 
For Nittedal Skytterlag  Leietaker: 
 
____________________  ____________________ 
 
 
Leievilkår (utdrag – fullstendige vilkår på baksiden) 
1.  Skytterhuset på Varpet skytebane stilles til leierens disposisjon til de tider som er angitt i denne 

avtalen og vilkårene trykt på baksiden av denne avtale. Huset med inventar og utstyr er et lokale i 

daglig bruk, man kan ikke påregne at lokalet er vasket særskilt før overtakelse.  

2.  Leietaker kan benytte huset til de(t) formål som er angitt i avtalen. Leietaker forplikter seg til å 

overholde alle bestemmelser i ordensreglene. Leietaker er personlig ansvarlig for at gjester, møte-

deltakere oa. på samme måte overholder ordensreglene. 

3.  Den avtalte husleien skal være betalt før nøkkel utleveres. 

4.  Ved mislighold av vilkårene fra leietakers side – herunder manglende vask og rydding eller 

tilbakelevering av nøkkel til avtalt tid – blir kostnadene tilleggsfakturert. Ved større skader på 

huset, inventar eller utstyr er leietaker ansvarlig for utbedringskostnadene. 

5.  Depositum for nøklene tilbakebetales ved levering av nøkler og utfylt sjekkliste. 
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VILKÅR FOR UTLEIE AV SKYTTERHUS 
 

1. Leietaker er ansvarlig for at inngått leieavtale/kontrakt følges. Det skal holdes 

god orden i og rundt skytterhuset. 

2. Alle innvendige rom, inklusive standplasser, er røykfrie og røyking er forbudt. 

3. Vann skal brukes fornuftig, avløp går i lukket tank. Vannkraner skal ikke stå og 

renne. 

4. Leietaker fjerner egen søppel. 

5. Når huset forlates skal det være ryddet, alle vinduer lukket, alarmanlegget settes 

på og dørene låses. Port ved RV4 skal låses ved avreise. 

6. Før leieforholdet avsluttes skal parkettgulv moppes med fuktig mopp, gulv i 

entreen samt toaletter vaskes. Ved utilfredstillende rengjøring faktureres kr. 500,- 

pr. time.  

7. Leietakeren er ansvarlig for skader og tap på hus, inventar og utstyr. Mindre 

skader og tap erstattes etter stipulert enhetspris, mens større skader erstattes etter 

regning basert på utbedringskostnad eller takst.  

8. Bruk av skytebanene er kun tillatt etter nærmere avtale med utleier. Det er 

lovkrav om ledelse av godkjent skyteleder. 

9. Leietaker er økonomisk ansvarlig for kostnader forbundet med misbruk/feilbruk 

av alarmanlegget som medfører falsk utrykning. 

10. Betaling av leie gjøres til konto 2030 19 35855 ved kontraktsinngåelse. Nøkkel 

leveres kun ut mot fremvisning av kvittering for betalt leie. Depostium for nøkkel 

kr. 500. Depositum tilbakebetales ved levering av nøkler og utfylt sjekkliste. 

11. Alle arrangement avsluttes innen kl. 02.00 i helgene (fredag og lørdag).  

Andre dager innen kl. 24.00. 

12. Utleier forbeholder seg retten til å inspisere anlegget til enhver tid. Ved grove 

brudd på leievilkårene kan leieforholdet avbrytes med umiddelbar virkning. 

13. Leietaker må være over 25 år. Lokalene leies kun ut til lukkede selskap, annet 

skal være spesielt avtalt. Huset må ikke fremleies eller lånes videre til andre. Den 

som i avtalen er nevnt som leier/ansvarlig skal være tilstede ved arrangementet og 

er ansvarlig for at vilkårene overholdes. 

14. Leietakeren er ansvarlig for at huset og alt utstyr behandles på en forsvarlig måte. 

Leietakeren kan benytte alt alminnelig inventar og utstyr. Det skal ikke rigges til 

eget utstyr uten spesiell avtale med utleier. Inventar og utstyr må ikke fjernes fra 

huset. Skytterlagets lagrede varer skal ikke benyttes. 

15. Leietaker skal sørge for at huset med utstyr og inventar rengjøres og ryddes etter 

bruk. Leietakeren er også ansvarlig for nødvendig rydding utenfor og rundt huset. 

Utleier kan gi nærmere instrukser om renhold og rydding. Den utleverte sjekk-

listen skal leveres tilbake til utleier sammen med nøklene til Skytterhuset. 

16. Dersom det skal serveres alkohol, skal det foreligge ambulerende skjenke-

bevilling. Kontakt Nittedal Kommune, Administrasjon- og forvaltnings-

avdelingen. 

17. Det må påregnes aktivitet, herunder skyting, fra lagets medlemmer på 

skytebanene på dagtid. 

 
 

Godkjent av styret den 13. juni 2006 

Revidert av lagets styre den 4. januar 2016 


