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INFO OM LEIE AV FRELSESARMEEN HALDEN, OSCARSGT. 8 
 

Kapasitet og priser per dag – Selskaper: 
 

• 1.etg (møtesal):           Kan dekkes til 100 personer                                  Kr 4.000,- 
• 1.etg (cafè):                  Kan dekkes til   50 personer                                  Kr 2.000,- 
• 2.etg, Agnessalen:       Kan dekkes til   30 personer                                  Kr 1.500,- 
• Hele huset:          Kr 5.500,- 
• Leie av duker – vi har 10 stk.       Kr    300,- 

 
Leiepriser inkluderer bruk av kjøkken i 1.etg. 
 
Øvrige utleiepriser 
 

• Dagleie av kun møtesal til øvelser & prøver (kl. 0900-1600)  Kr 2.500,- 
• Møterom i 2. etg.          Kr    200,-/time 
• Tillegg for teknisk bistand/lyd & bilde (etter avtale)    Kr    200,-/time 
• Tillegg for bruk av kjøkken       Kr    500,- 

 
• Konserter og seminarer        Pris etter avtale 

 
 
Stedets ressurser 
 

• Kjøkkenet er utstyrt som følger: 
o Stor kjølekapasitet (kjølerom og kjøleskap) 
o Industrioppvaskmaskin 
o Convectionovn 
o Dobbel kaffetrakter 
o Middagsservise til 60 (inkl. bestikk, glass og serveringsutstyr) 
o Kaffeservise til 90 stk. (inkl. bestikk og glass) 

 
Det er heis i bygget og bygget har universell utforming – inkl. rullestolrampe utenfor. 
Gode parkeringsmuligheter utenfor bygget (kommunale P-plasser). 
 
Kapasitet, møter/kurs/seminarer/konserter: 
 

• 1.etg møtesal: Stoler til 145 stk. 
• 1.etg cafè:  Stoler og bord til 50 stk. 
• Hele 2.etg:  Stoler og bord til 50 stk. 
• Hele huset:  Stoler til 225 stk. – bord til 100 stk. 

 
 

http://www.frelsesarmeen.no/
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Annet 
 

• Møtesalen har godt lyd-, lys- og audiovisuelt utstyr.  
• Flygel i møtesal – piano i kafé og 2.etg. 
• Det er også lyd- og audiovisuelt utstyr i cafè. 
• Vi kan etter avtale og med et pristillegg bistå med servering av mat/drikke ved 

kurs/seminarer. 
 
Ved leie på søndager gjør vi oppmerksom på at 1.etg benyttes til gudstjeneste, og kan 
derfor først fristilles fra kl.13.30. De øvrige rom kan gjøres i stand med pynting og lignende 
fra kvelden i forveien.  
 
Kontakt for utleie: Sven Erik Tønnesen – tlf. 957 23 636 
e-post: svtoenne@gmail.com  
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LEIEKONTRAKT FRELSESARMEEN HALDEN 
 
 

Navn:__________________________________________________ 
 
Adresse:________________________________________________ 
 
Telefon:____________________  e-post:__________________________________________ 
 
Leiedato fra:___________________  til:_______________________ 
 
Leien gjelder:_______________________________ Leiebeløp: Kr._______________ 
 
Vilkår: 

1. Leietaker er forevist hvor brannslukningsutstyr og sikringsskap finnes 
2. Leietaker er forevist rømningsveier og gjort kjent med hvor førstehjelpsskrin finnes 
3. Leietaker har et overordnet ansvar for sikkerheten i situasjoner som måtte oppstå mens lokalet 

disponeres. Dette ansvaret omfatter – men er ikke begrenset til – å varsle nødetater ved behov. 
Leietaker må ha mobiltelefon tilgjengelig med tanke på situasjoner som nevnt foran 

4. Røyking innendørs er ikke tillatt. Sigarettsneiper og andre rester etter røyking utenfor lokalene må 
ryddes opp av leietaker. 

5. Det er ikke lov å nyte alkohol/rusmidler i lokalene/på eiendommen 
6. Leietaker har sammen med utleier gått igjennom hvilket utstyr som finnes og som kan disponeres 

av leietaker (kjøkkenutstyr, dekketøy, servise mv) 
7. Leietaker er ansvarlig for skader og ødeleggelser som oppstår i forbindelse med leieforholdet. 

Leietaker står ansvarlig for å dekke kostnader til utbedring i sin helhet. 
8. Større brekkasjer erstattes av leietaker, eventuelle brekkasjer meldes til utleier. 
9. Leietaker er ansvarlig for utleverte nøkler og at disse leveres tilbake til utleier 
10. Leietaker plikter å påse at alt utstyr i forbindelse med servering er vasket og satt på plass, samt at 

kjøkken, toaletter og leide rom er ryddet og søppel sortert riktig 
11. Søppel kastes i beholdere på baksiden av huset (står ved gjerde inn mot «Moderne Markiser») 
12. Faktura mottas sammen med kontrakt og betales innen en uke. 

Leiebeløp skal være inne på konto 3000.32.23937 senest den dagen nøkler utleveres. Innbetalingen 
merkes med leiedato og leietakers navn. 

13. LEIETAKER FORPLIKTER SEG TIL Å FØLGE DE SMITTEVERNREGLER SOM TIL ENHVER TID ER 
BESTEMT AV REGJERINGEN ELLER AV HALDEN KOMMUNE 

 
 
Halden, den__________________ 
 
 
 
____________________________________  _________________________________ 
                              Leietaker      Representant for utleier 

 


