
 
Vilkår for leie av Turlagshuset 

Turlagshuset, Skarveien 41 leies ut til private og bedrifter til møter og selskap. 

Følgende vilkår gjelder for leie av lokalene 

Lokalet er ubetjent. 

Lokalene disponeres fra leiedag kl 12:00 til påfølgende dag kl 12:00. Andre tidsrom kan avtales. 

Bygningen har elektronisk lås. Leietager får tilsendt en 6 sifret kode som gir gyldig adgang i avtalt leietid.  

• Døren åpnes ved å trykke * kode *       Døren låses ved å trykke * 

• Døren kan fjernstyres, kontakt: 94085969 

Smitteverntiltak Cvid-19 

Leietager er ansvarlig arrangør og må følge myndighetenes pålegg om smittevern. Harstad Turlag kan ikke 

anbefale over 25 gjester i lokalet da dette vil gi utfordringer knyttet til å overholde avstand på 1 meter. 

Vilkår for avbestilling og betaling 

Avbestilling frem til 5 døgn før reservasjonen gir rett til full refusjon.  Avbestilling som gjøres senere gir ingen rett 

til refusjon. All leie faktureres. Faktura sendes som EHF eller på e-post. For private leietagere er forfall 5 

virkedager før leiedato. Er tiden fra bestilling til leiedag kortere forfaller faktura samme dag. 

(Eksempel frist avbestilling: Bestilling fredag-lørdag må da avbestilles senest kl 23:59 på søndag.) 

Turlagshuset 

I Turlagshuset er det et lite kjøkken med kaffetrakter, komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin.  

Det er dekketøy til 40+ personer som kan benyttes. 

Kjøkkenet er ikke godkjent for tilberedning og salg av mat. 

Det er lydanlegg og lerret i lokalet. Det er ikke videokanon eller avspillingsutstyr. 

Lokalet har brannvarsling med lokal alarm. 

Toalett er i kjeller. Trapp er ikke tilrettelagt for rullestol. 

Rydding og vask 

Lokalene avleveres ryddet og rengjort og i samme stand som ved utleie.  

- Dekketøy vaskes og settes tilbake i skap. - Søppel fjernes fra lokalet og tas med.  

- Støvsuger og vaskemidler er tilgjengelig i vaskerom for rengjøring.  

- Pynt i form av spray eller glitter som fester seg til gulvflater skal ikke benyttes. 

Eventuelle avvik faktureres i henhold til medgått tid til rengjøring med kr 300,- pr. time. 

Skader eller avvik 

Oppstår det skader på inventar/utstyr meldes dette uoppfordret etter gjennomført arrangement. Vi setter også 

pris på din tilbakesending om det er andre forhold som trenger vår oppmerksomhet. 

Bestilling av vask - Betjening 

Leietager kan bestilles vask av bord, gulvflater og toaletter mot et tillegg i prisen kr 1250,-  

Leietager skal uansett rydde lokalet og sette dekketøy til vask dersom ikke annet er avtalt. 

Andre typer forberedelser, betjening, rydding eller støtte for gjennomføring av arrangement kan avtales mot 

timepris kr 300,- 


