Ang. vedlagte leieavtale med Tokestua
Vennligst les igjennom vedlagte leieavtale med øvrig informasjon. Leieavtalen er utstedt i to eksemplarer hvorav ett
eksemplar returneres i undertegnet stand til oss innen 1 uke.
Nedenfor finner du sentral informasjon om oss.

Besøksadresse:

Kjørkeveien 9, 3750 Drangedal

Kontortid:

Mandag til fredag kl. 09.00 15.00

Postadresse:

Drangedal kommune v/Tokestua
Gudbrandsvei 7,
3750 Drangedal

Bookingansvarlig:

Ole-Kristian J. Honerud Tlf. 40 91 91 50
E-post: okjh@drangedal.kommune.no

Web:

www.tokestua.no www.facebook.com/Tokestua

Teknisk oppfølging av leietaker:

Se utleiebetingelser.

Rapportskjema:

Rapportskjemaet returneres elektronisk til utleier
dersom annet ikke er avtalt.

Vi ser frem til å samarbeide med deg/dere og takker for valget av Tokestua til ditt/deres arrangement.
Med vennlig hilsen
Tokestua

Ole-Kristian J. Honerud
Prosjektleder/bookingansvarlig

Post og fakturaadr.:
Drangedal kommune
Gudbrandsvei 7
3750 Drangedal

Besøksadr.:
Kjørkeveien 9
Org. nr: 933277461

Billettbestilling/web:
www.tokestua.no
Tlf: 35 99 70 00

LEIEAVTALE FOR TOKESTUA
Det inngås avtale om leie av Tokestua i perioden:
Fra dato

Kl

Til dato

Kl

Leietaker skal være ferdig utflyttet og ferdig med opprydning/tilbakestilling den siste dagen i
leieperioden.

Opplysninger om leietaker:
Arrangement:
Leietaker:
Adresse:
Sted:
Postnummer:
Kontaktperson/ansvarlig for Telefon:
arrangementet:

KATEGORI

Kontonummer:
Org. nummer:
Tlf. adm/øk:
E-post:

STØTTEBERETTIGET FORENING
«KULTURLIVETS PRISER»

ANDRE AKTØRER
«ORDINÆR PRIS»

Sett kryss:

GRATIS profilering:

Dersom dere ønsker profilering på Tokestuas hjemmeside og/eller facebookside, må ferdig materiell sendes
til okjh@drangedal.kommune.no i god tid før arrangementet. Tokestua sender ut et halvårlig programblad
til alle husstander i Drangedal m/omegn. Arrangementet kan også promoteres i denne om bookingansvarlig
har materiell i god tid før programmet går i trykken.

Post og fakturaadr.:
Drangedal kommune
Gudbrandsvei 7
3750 Drangedal

Besøksadr.:
Kjørkeveien 9
Org. nr: 933277461

Billettbestilling/web:
www.tokestua.no
Tlf: 35 99 70 00

Priser og bestilling av lyd og lys utstyr og personell
Lydtekniker / lystekniker kan leies inn via bookingansvarlig. Dersom leietaker ønsker å bruke egen
lyd/lystekniker må disse godkjennes av bookingansvarlig. Behov merkes av i reservasjonsskjema nedenfor.

Spesifisert reservasjon/booking av tid i Tokestua
Dato

INN kl

UT kl

Timer
pr.
dag

Behov
billettsalg

Vakthold
v/alkohol
servering

Sett kryss
Prøve/
Spilleriggedag
dag

Ønsker
tekniker
LYS

Ønsker
tekniker LYD

Skjemaet legger grunnlaget for faktura. Behov for flere timer på huset pr. dag rapporteres til slutt.
Tokestua forbeholder seg retten til å kontrollere tidsbruken ved befaring.
Dersom leietaker underveis finner ut at det trengs flere timer i huset pr. dag må dette avtales med
bookingansvarlig, da Tokestua forbeholder seg retten til å leie ut lokalene parallelt hvis ledig tid på
huset jf. skjemaet over. Tokestua har da et ansvar for å sørge for koordinering og tilrettelegging av
dette.
Dersom leietaker ikke leier hele dagen må lokalene holdes ryddig for søppel og private eiendeler da
ubenyttet tid på huset kan bli utleid til andre.

Post og fakturaadr.:
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Org. nr: 933277461

Billettbestilling/web:
www.tokestua.no
Tlf: 35 99 70 00

Leiepris:
Støtteberettigede foreninger i Drangedal kommune betaler Kulturlivets priser andre leietagere
betaler full pris. Kommunale aktiviteter internfaktureres etter nærmere avtale.
Kulturlivets
Antall/ Pris (for
Ordinær pris
priser
behov Tokestua)
per dag/kveld
per dag/kveld
Kultursalen til arrangement (manKr. 2.000,- (inntil Kr. 1 000,- (inntil
tor)
6 t.)
6 t.)
Kultursalen til arrangement (freKr. 3.000,- (inntil Kr. 2 000,- (inntil
søn)
6 t.)
6 t.)
1
Kultursalen, rigging / øving til
Kr. 1.000,- (inntil 6 Kr. 500,- (inntil
arrangement
t.)
6 t.)
Lys - Lydanlegg
Kr. 2.000,Kr. 2 000,Lys - lydtekniker
Kr. 500,- pr. time Kr. 500,- pr. time
Personell billettsalg/annet
Kr. 300,- pr. time Kr. 300,- pr. time
Gebyr pr solgte bill.
Kr. 20,Kr. 10,Kjøkken
Kr. 1.100,Kr. 400,Ferdig oppsett bord og stoler
Kr. 1000,Kr. 1000,Salg av alkohol
Kr. 2.500,Kr. 1.500,Tokestua kan skaffe godkjente vakter,
Vakthold ved alkoholservering
avtale om pris i hvert enkelt tilfelle.
Foreløpig total leiesum (tillegg i prisen kan påløpe dersom leietaker
underveis ønsker noe ut over det som fremkommer i kontrakten)
SAL/UTSTYR

Faste ukentlige øvelser2
Øving:
Gratis
barn/unge
(en person over 18 år må stå ansvarlig) kontrakt+
depositum
Øving: voksne Halvårspris, 2 timer pr. uke: 5.000,Pris for leie pr. time: 150,-

Signatur
Undertegnede erklærer å ha gjort seg kjent med alle punktene i avtalen og utleiebetingelser. Vedlagte
utleiebetingelser og branninstruks må leses i sin helhet.
Sted:

Dato:

For leietaker

For Tokestua

Signert avtale sendes til okjh@drangedal.kommune.no eller til vår postadresse som vist under.
1

Det kan inngås egne avtaler i særlige tilfeller
Fast ukentlig leie gjelder kun mandag til torsdag. Der leietidspunkt kolliderer med arrangementer eller øvelser til arrangementer,
må fast øvetid vike.

2
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