
LEIEKONTRAKT FOR 2022  
Bergens Maskinistforening sine selskapslokaler på Engen 20, 3. etasje ligger midt i sentrum 

ved Teaterparken, ved Cafe Opera, og med inngang ut mot Vaskerelven. Lokalene er møblert, 

og består av garderobe, festsal, to salonger, dame & herretoalett, samt kjøkken med det meste 

av utstyr. Heis, ventilasjonsanlegg, porttelefon, prosjektoranlegg, musikkanlegg, og wifi.  

Leiepriser  
Kveldsleie kl. 15 til neste dag kl. 12, pris kr. 6.000 (I høysesongen kr. 8.000) 

Høysesongen er fra 1. oktober til 28. februar. Obligatorisk renhold etter kveldsleie kr. 1.500 

 

Helgeleie fredag kl. 15 til søndag kl. 12, pris kr. 10.000 (I høysesongen kr. 14.000) 

Høysesongen er fra 1. oktober til 28. februar. Obligatorisk renhold etter helgeleie kr. 1.500 

 

Leie på dagtid i uken pris kr. 2.500 (I høysesongen kr. 3.500) 

Leietager må da rydde og vaske etter seg, om intet annet er avtalt. 

Medlemmer betaler egne priser.  

 

Alle kvelds og helgs arrangementer SKAL være avsluttet senest kl. 02.00. 

Overtredelser kan medføre økonomisk ansvar. Mat, drikke, servering, rydding og oppvask 

skal leietager gjøre selv, inklusive miljøsortering av avfall, og fjerning av dette. Miljøavfall er 

papp, plast, flasker, og metall (bokser). Flasker og bokser kan kastes gratis i eget nedkast i 

Magnus Barfotsgate, ved 7-eleven. Vennligst IKKE sett fra dere sekker med boss ved 

nedkastet. Vi har dessverre bare plass til restavfall /matavfall i vårt bossrom i 1.etg.  

Nøkkel til bossrommet ligger i øverste skuff på kjøkkenet. Altså – KUN RESTAVFALL. 

Isoporkasser fra Catering osv skal IKKE kastes i restavfallet, men settes for avhenting i 1.etg. 

 

AVTALE OM LEIE AV BERGENS MASKINISTFORENING, 3. ETG, ENGEN 20 

Utleier Bergens Maskinistforening 

 

Leietaker …....................………………………………………………………………..…. . 

NB: Leietaker plikter å være til stedet under arrangementet, og har ansvaret for dette 

OBS: Arrangementet skal være avsluttet senest kl. 02.00 om natten, se våre Husregler 

 

Fra dato …………………………….….            Til dato …………………………….…….. 

 

Leie kr. …………   I tillegg betales kr. ……….…. for vask av lokalene. Legges i 

pianokrakken sammen med nøklene når man er ferdig, alle ytterdørene har smekklås).  

NB: Ødelagt inventar og utstyr må erstattes. Se ellers vedlagte ”Husregler”.  

 

Leietaker ønsker å betale på følgende måte: 

 

Betales til utleiers konto nr. 3624.07.07351 FØR arrangementet.  

 

Bergens Maskinistforening, Engen 20, 5011 Bergen 

 

 

Bergen ………………..….. 

 

 

_____________________________    ____________________________ 

Leietakers underskrift      Utleierens underskrift 


