
 

Virksomhetsavtale  
mellom 

Bedehuset Saron Bryne org.nr 91814649 (heretter kalt utleier) 

og 

Organisasjonen (heretter kalt leietaker) 

 

1. Bakgrunn/formål 

Bedehuset Saron Bryne er selveiende og definerer sine virksomheter på bedehuset med en 
virksomhetsavtale. Kristelige organisasjoner som innehar virksomhetsavtale anses som 
medlemmer jamfør Lover for Bedehuset Saron §3.  

2. Leitakers organisasjon 

Leietaker skal ha et eget lokalt styre og -medlemsliste.  
2. Leieobjekt 

Leieobjektet er Bedehuset Saron Bryne sine fellesarealer.  

3. Leiepris 

Månedsprisen er: kr __________ pr mnd 

 Forfall: den 1. hver måned 

Prisen skal gjenspeile bruken av leieobjektet. Prisen kan revideres årlig med 6 måneders 
varslingsplikt. 

Utleier stiller xx parkeringsplasser til rådighet inkludert i leieprisen (pris pr parkeringsplass er 
kr 400 pr mnd). 

4. Plikter og rettigheter 

Utleier 
• Plikter å vedlikeholde bygning og eiendom.  
• Plikter å inngå nødvendig service- og driftsavtaler for byggets tekniske anlegg. 
• Rett til å foreta alle utvendige og innvendige arbeider som er nødvendige for å 

ivareta eiendommen. 
• Plikter å oppdatere tilgjengelighet på www.saron.no/kalender (heretter kalt 

kalenderen). 
 
Leietaker 

• Rett til å reservere bruk av leieobjekt et år fram i tid. Kalenderen regulerer 
tilgjengeligheten.  

• Rett til å benytte seg av ledig utleiekapasitet i henhold til kalenderen. 
• Plikter å sende liste over sine medlemmer til utleier minimum 14 dager før utleiers 

årsmøte. 

Prismodell, må avklares. 

http://www.saron.no/kalender


 

• Plikter å behandle leieobjektet tilbørlig aktsomhet og kan bli erstatningsansvarlig for 
all skade/tap (for eksempel nøkler).  

• Leieobjektet eller eiendommen må ikke benyttes på en måte som nedsetter 
eiendommens omdømme. 

• Leietaker må ikke foreta forandring i eller av Leieobjektet uten forutgående skriftlig 
samtykke fra Utleier. 

• Plikter å sette seg inn i og følge de offentlige forskrifter (herunder politivedtekter), 
gjeldende ordensregler, instrukser, driftsmanualer o.l. 

6. Forsikring 

Hver av partene skal holde sine eiendeler og økonomiske verdier forsikret. 
 Utleier skal besørge fullverdiforsikring av bygningen og utleiers innbo.  

7. Mislighold 

Ved vesentlig mislighold fra en av partene har den annen part rett til å heve avtalen med 
øyeblikkelig virkning. Oppstår det en vesentlig tvist mellom partene, skal dette 
styrebehandles hos utleier og med innstilling til utleiers årsmøte for vedtak. I slike tilfeller 
kan ekstraordinært årsmøte vurderes. 

8. Varighet og oppsigelsestid 

Avtalen har varighet 1 år, og fornyes årlig den 01. januar til samme vilkår om ikke annet er 
varslet. Eventuell oppsigelse må varsles skriftlig 3 måneder før årsslutt for å unngå 
automatisk fornying.  

 

Bryne 01.01.2021 

 

 

Som Utleier      Som Leietaker 

 

___________________________   _______________________________ 

Navn       Navn 

Styrets leder      Styrets leder 

 

 

___________________________   _______________________________ 

Navn       Navn 

Styremedlem      Styremedlem 
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