
 

 

 

 

       

Infoskriv til leietakere 

Kjære leietaker 

For at utleien skal bli en best mulig opplevelse for alle 

parter har vi laget dette infoskrivet med de mest 

nødvendige opplysningene. Ytterligere detaljer finner 

du på websidene våre, www.samfen.no  

 

Rutiner ved booking og utleie 

For å sikre rett info og registrering må du bruke 

skjemaet på siden «Utleie». Du vil da motta en respons 

fra oss og dine data vil bli lagt inn på forespurt dato 

(Forutsatt at det er ledig) Dersom du ikke får respons 

ila et par dager, vennligst kontakt oss på mail 

booking@samfen.no eller tlf 924 68 408 (Tom) Vanlig 

tidsrom for behandling av innkommende 

henvendelser er hverdager mellom kl 09-16.  

 

Betaling 

Betal leiebeløp til konto nr 3290 56 90905 innen 2 uker 

før leiedato. Bookingen er da fullført. Ved manglende 

betaling utgår forespørselen og nøkler utleveres ikke. 

NB! Husk kvittering når du skal hente nøklene. 

 

Nøkler 

Nøkler kan hentes hos Hår Frisør – tlf 51 48 68 00 i vanlig 

åpningstid. Vær obs på røde dager, ferier osv. Det er 

viktig at du leverer nøklene så raskt som mulig etter 

endt leieforhold, da andre gjerne skal ha tak i dem 

dagen etter at du har leid. I helger kan nøklene 

leveres til Coop Express Øksnevad. Send SMS til 

bookingansvarlig på 924 68 408 når dette gjøres. 

 

Rengjøring  

Lokalene skal etterlates klare for maskinell rengjøring. 

Dette betyr at stoler/bord skal være ryddet på plass 

ihht beskrivelse, og gulvet fritt for gjenstander som kan 

skade rengjøringsmaskinen. (Som for eks korker, 

plastikk glasskår osv)  

 

Husk å sjekke toaletter, garderober, kjøkken samt 

utsiden. Evt ekstra rengjøring vil bli tilleggsfakurert. 

Rengjøring gjøres senest kvelden før utleie – alt annet 

må avtales på forhånd. 

 

Sjekk dører og vinduer 

Sjekk at alle dører og vinduer er låste før du går for 

kvelden. Alle gjenstander som evt etterlates står på 

leietakers ansvar. Ufullstendig sikring/lukking kan 

medføre erstatningsansvar.  

 

Mangler ved overtakelse 

 

Dersom det er mangler når du overtar lokalet, kontakt 

oss snarest.  

 

Hva følger med i leien? 

 

Du leier selve lokalet, som skal være rengjort og klart 

for pynting, samt bord og stoler. På kjøkkenet finnes 

dekketøy og tilhørende utstyr til servering. Det finnes 

også fryseboks og kjølerom tilknyttet lokalet. For mer 

detaljer se www.samfen.no 

 

Hva følger ikke med? 

 

Lydutstyr er ikke inkludert, men kan leies for en billig 

penge. Duker, filler, pynt mm er også leietakers 

ansvar.  

 

Vi anbefaler Farstad Catering som kan hjelpe med 

både mat, pynt og tilhørende tjenester. Også 

personell om det skulle være behov for det.  

 

Kontaktinfo Farstad Catering: 

 

 
 

Tlf 51 48 21 42 

Epost: post@farstad-catering.no 

Web: www.farstad-catering.no 

Husk å oppgi hvilket lokale du skal være i om du 

bestiller tjenester herfra. 

 

Aldersgrense 

 

Vi har konsekvent 25 års aldersgrense på utleie. 

Unntaket er alkoholfrie arrangementer innenfor idrett 

og organisasjoner (Som 4H, Speideren osv) fortinnsvis 

på ukedager.  

 

Dersom du er i tvil om ditt arrangement er i tråd med 

våre regler, kontakt oss så finner vi ut av det.  

 

Ha et hyggelig arrangement 😊 
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