
RØYKEN SEILFORENING 
Postboks 45 
3478 NÆRSNES 
59° 45,65’ N – 10° 30,13’ Ø 

 

 
Nærsnes, dd. m ååå 

 
Avtale og faktura for aktivitetshelg for medlem i 
Røyken Seilforenings klubbhus i Nærsnes, Røyken 
 
navn 
Vi har den glede å bekrefte din reservasjon av Klubbhuset dd-dd. m åååå. 
Dette brevet er å regne som avtale og betalingsunderlag, det vil ikke bli utstedt separat faktura. Lokalene 
holder enkel standard og leies ut i den stand de er ved overtakelse. Lokalene er utstyrt for 30 personer. 
Utleien gjelder for hovedrom med kjøkken og toalett i 1. etasje, samt mezzanin, veranda og toalett i 2. etasje. 
 
Avtalte beløp er som følger: 
Bruk en hel helg: 2500,- (løper fra fredag kl. 18:00 til søndag kl. 20:00, eller etter avtale) 

Bruker må påregne rengjøring også før overtagelse, da foreningen ikke har tid til vask i 
forkant grunnet fast arrangement på torsdager. 

Depositum:2500,- 
 
 

 Røyken Seilforening er ikke tilknyttet kommunal renovasjon, bruker må selv ta med avfall etter bruk, 
evt. betale kr. 500,- pr. søppelsekk som gjensettes; 

 
Innbetaling til Røyken Seilforenings konto nr. 1627.07.31612 
Betales inn før bruk, og er også forutsetning for utlevering av nøkkel. Depositumet tilbakebetales så snart 
som mulig og senest 2 uker etter bruk, fratrukket evt. skader og brekkasje. 
Husk å merke innbetalingen med navn på aktivitetsansvarlig, leiedato og konto for retur av 
depositum. 
 
Innbetaling av beløp bekrefter bruk og aksept av denne avtale. RSF forbeholder seg retten til å la andre 
bruke Klubbhuset hvis ikke beløpet blir innbetalt etter avtale. 
 
Nøkkel til Klubbhuset avtales på telefon med Hus- og anleggssjef Per Ferskaug, tlf. 976 24 519. 
Henting av nøkkel i Nærsnestangen 38 bør skje en av de nærmeste hverdagene før bruk. Ved utlevering av 
nøkkel må kvittering for betalt beløp forevises. 
 

 Bruk forutsetter at ansvarlig bruker er medlem av Røyken Seilforening. Innmelding kan gjøres på 
www.deltager.no, søk på ”Røyken”; 

 Leieoppholdet på Klubbhuset forutsetter at ansvarlig bruker er over 18 år. Ansvarlig bruker er 
ansvarlig for ro, orden og for eventuelle brukere under 18 år; 

 Huset skal leveres tilbake ryddet og rengjort. Røyken Seilforening kan forestå rengjøring, da til en 
kostnad på kr. 2000,- 

 
Aktuelle telefoner: 
Hus- og anleggssjef, nøkkelutlevering:  Per Ferskaug - 976 24 519 
Andre praktiske spm: Camilla Norlén – 470 37 352 
Kasserer/betalingsspørsmål : Jan Nyborg - 975 07 413 
 
RSF ønsker dere et trivelig opphold i Klubbhuset. 
 
 
For Røyken Seilforening 
Hus- og anleggssjef 
Per Ferskaug (sign) 

 Leietager 

 
 


