
 
AVTALE OM LÅN AV UGLEBO TIL ARRANGEMENT 
  
Denne avtalen inngås mellom følgende parter: 

Uglebo    Org.nr: 987 936 894 Navn på forening (heretter kalt lånetaker):     

Postboks 106 Blindern           

0314 Oslo   Tlf: 22 85 44 61 Ansvarlig for lånetaker (skriv med blokkbokstaver): 

styret@filologiskforening.no Fax: 22 85 83 76 Navn:      

       Adresse:      

       Telefon:      

       E-post:      

Vedrørende depositum: 

Depositum på kr. 1000 skal forhåndsbetales til konto 1503.74.25920. Kvittering skal forevises ansvarlig ved 

arrangementets start. Depositumet tilbakebetales etter at Uglebo har blitt fakturert. Eventuelt kan depositum 

betales kontant før arrangementets start. Kontantbeløpet vil da returneres ved arrangementets slutt. 

 

Kryss av for ønsket alternativ: Fast depositum:  Depositum blir returnert etter arrangementet: 

 

Kryss for ønsket valg Antall besøkende Antall personer på jobb Antall personer lånetaker 

stiller (Funksjonærer) 

 0-40 1 ans., 1 vakt, 1 dør, 1 DJ  

 41-65 1 ans., 1 vakt, 1 bar, 1 dør, 1 DJ  

 66-90 1 ans., 2 vakter, 1 bar, 1 dør, 1 DJ  

 
Eget personale til vask:   Helgetillegg:      Ønsker dere DJ?        


 
i.Ansvarlig skjenkemester, vakt og DJ skal være Uglebos egne 

medlemmer. Skjenkemester møter en time før arrangementets start. 

ii.Låntaker plikter å stille med én edruansvarlig til 

arrangementet. Edruanvarlig er låntakers representant og skal 

underrettes ved eventuelle uoverensstemmelser, og plikter å være 

tilstede og nykter under hele arrangementet. Denne forplikter seg 
også til å hjelpe til bak baren ved behov. Edruansvarlig skal møte 

opp senest 30 minutter før åpning av arrangementet. 

iii.Antall personer som arbeider under arrangementet skal samsvare 
med overstående minstekrav. Dersom antall besøkende overskrider 

forventet besøkstall, forbeholder Uglebo seg retten til å kalle inn 

ekstra personale eller om nødvendig stenge dørene. 
iv.Låntaker kan velge å stille med personale til bar og dør selv, 

forutsatt at disse møter til opplæring i forkant av arrangementet og 

holder seg edru så lenge det pågår. Personell låntaker velger å stille 
med selv skal møte opp senest 30 minutter før åpning. 

v.Betaling til innleid personale faktureres i etterkant av 

arrangementet. Satser er henholdsvis kr. 195,- per time til 
skjenkemester og vakt og 187,- per time til øvrig personale. På 

lørdager og helligdager betales et helgetillegg på kr. 200,- per 

person til alt innleid personale. I tillegg tilkommer 
administrasjonsgebyr på 30%. På totalbeløpet tilkommer 

merverdiavgift à 25%. Fakturaadresse fylles ut i nedenstående felt, 

og ansvarlig for låntaker står personlig ansvarlig for at dette 
betales.  

vi.Låntaker kan velge å starte arrangementet kl. 18 eller kl. 19, og 

varigheten på arrangementet skal være minimum 5 og maksimum 7 

timer. Innleid personale lønnes i samsvar med den avtale som er 

inngått mellom Uglebo og låntaker, uavhengig av om 
arrangementet avsluttes tidligere. Arrangementet regnes som 

avsluttet når lokalet er tømt for folk og rengjort, og oppgjøret er 

sluttført. Vask og stenging av lokalet skjer etter ansvarlig 
skjenkemesters instruks, og anses ikke ferdig før denne er fornøyd. 

Vaskingen estimeres å vare en time, og alt personale lønnes for 

dette arbeidet etter gjeldende timesatser. Om ønskelig kan låntakers 
personale stå for vask av lokalet. Skjenkemester skal imidlertid 

fremdeles lønnes for den tiden dette tar. 

vii.Uglebo står ansvarlig ovenfor Næringsetaten i forbindelse med 
bruk av lokalet og tilhørende skjenkebevilling. Låntaker forplikter 

seg derfor til å overholde de til enhver tid gjeldende lover og 

forskrifter om alkohol og omsetning av dette. Herunder gjelder bl.a. 
forbud mot reklame for alkoholholdige drikkevarer, forbud mot 

alkohol som premie/gevinst, forbud mot medbrakt alkohol m.m. 

Brudd på dette anses som kontraktsbrudd, hvilket kan medføre til 
stenging av arrangement, tap av fremtidig leiemulighet og evt. 

inndragelse av hele eller deler av depositumet. 

viii.Uglebo forplikter seg til å kunne tilby følgende varer: 
mineralvann, øl, rød og hvitvin samt alkoholfri øl og vin. 

ix.Dersom omstendigheter utenfor Uglebos kontroll fører til 

endrede forutsetninger for, eller avlysning av arrangementet, kan 
ikke Uglebo stilles til ansvar for dette.

 

Fakturaadresse:    Utleiedato:     

     Åpningstid: fra:   til:    

     

     Dato:    Sted:    

             

             

 Signatur Uglebo   Signatur lånetaker 


