
LEIEAVTALE 
Leieobjekt:  EIGERØY FYRSTASJON ‐ SJØBU 

Leietaker: navn tlf 

adresse 

Faktura‐
adresse: 

navn 

adresse 

Leieperiode:  

Hvis ikke annet er avtalt overtas leieobjektet kl. 15:00 første dag og avsluttes kl 14:00 siste dag i leieperioden. 

Pris: Pris: �Dag/kveld, kr 500,‐ �Døgn, kr 1.000,‐ �Gratis for institusjoner lag og foreninger 
hvor barn i Eigersund deltar. �Rabatt 30 % for kommunale enheter, skoler, barnehager og 
frivillige lag/foreninger fra Eigersund kommune på ukedager(mand.‐torsd.), dersom det 
ikke er barn som deltar. 

 Leieprisen inkluderer bla. strøm, renholdsmidler, ved (brensel) mv. Forutsetter at leietaker tar utvasking. 

 
BESTEMMELSER SOM GJELDER FOR LEIEN: 
• Leietaker har eksklusiv bruksrett til leieobjektet. Leietaker har også bruksrett på utearealet, men 
må akseptere at dette også benyttes fritt av andre turfolk/besøkende. 
• Det er ikke tillatt med hund i leieobjektet. Det er heller ikke tillatt å røyke innendørs. 
• Tap av nøkkel faktureres med kr 1500,‐ som dekker bytte av lås og nye nøkkelsett. 
• Ødelagt inventar og utstyr erstattes av leietaker til kostpris. 
• Leieprisen forutsetter at leietaker selv står for opprydning og utvasking. Dersom dårlig 
opprydding eller utvasking medfører klager fra neste leietaker, eller at utleier selv finner dette 
slett utført, vil det påløpe et ekstragebyr på kr 1.000,‐. Avviket dokumenters med foto. 
• Nøkler til sjøbua hentes og leveres ved Eigersund Brannstasjon som har døgnåpent. 
Brannstasjonen ligger i rådhuset, tlf. vaktrom: 51 46 83 40. 
• Branninstruks er oppslått på veggen i sjøbua og skal følges. 
 
NB: Toalettet i kjelleren på Vokterboligen kan benyttes. Man trenger kode til nøkkelboksen som 
henger ved døra for å komme inn. Koden oppgis av kommunen ved undertegning av leieavtalen. 
 
KOMMUNENS KONTAKTPERSONER: 
Utleie: Kari Reianes Spangen 51468229. Drift og vedlikehold: Jone Omdal, tlf. 957 57 317. 
 
Sted: _______________________ Dato: _______________________ 
 
JEG BEKREFTER MED DETTE AT JEG HAR LEST OG FORSTÅTT VILKÅR FOR 
LEIEAVTALEN. 
 
 
Sign. ansvarlig leietaker 


