
 
 

Generelle leievilkår – Yoginis yogastudio   Harstad, 1. august 2018 

 
1. Lokalene kan leies ut til kurs, undervisning, konferanser, stevner, møtevirksomhet og private 
sammenkomster/selskap, som passer studioets annen aktivitet. 
 
2. Henvendelse angående leie skjer til studioets eier på mail kristin@yoginis.no. Vedkommende som står som 
leietaker er ansvarlig for å gjøre seg kjent med reglement og rømningsveier (se eget oppslag/instruks i studio). 
Vedkommende har også ansvar for rydding, slukke lys og lukking av dører/vinduer. Utleie skjer fortrinnsvis med 
personell fra studioet tilstede i starten av leietiden. Kode til ytterdøras dørlås må ikke gis videre.  
 
3. Lokalene og inventaret skal behandles med forsiktighet og skal forlates i den tilstand man fant det. Det er ikke 
tillatt å bruke sko i salene. Salenes utstyr kan benyttes; yogamatter, bolstere, blokker, pledd, stropper/belter, 
baller. Stor sal – 17 matter og bolstere.  Mindre sal – 15 matter og bolstere. Bruk av teknisk utstyr kan ev avtales.  
Gulvet skal tørrmoppes, krakker og annet utstyr skal settes tilbake på plass. Ved bruk av kjøkken, kaffemaskin og 
annet kjøkkenutstyr skal det ryddes/vaskes opp/settes i oppvaskmaskin. Te/kaffe osv inngår ikke i leien. Søppel 
kastes i blå container ved inngangspartiet (ute). 
 
4. Evt skade eller mangler som oppdages ved ankomst eller som skjer under oppholdet/bruken, skal meddeles 
studioets eier umiddelbart. Leierne er økonomisk ansvarlig for skader på bygg eller inventar/utstyr som skyldes 
skjødesløs eller uvøren behandling.  
 
5. Lokaler som leies skal kun benyttes til det tidspunkt og formål som avtalt. Det er ikke anledning til å ta i bruk 
andre deler av lokalet/utstyr enn det som inngår i avtalen.  
 
6. Yoginis’ rett til ikke å leie ut. Yoginis yogastudio forbeholder seg rett til å ikke leie ut til arrangement ut i fra en 
totalvurdering av kapasitet og egnethet.  
 

 

Plantegning over Yoginis yogastudios lokaler.  Lyse brune områder viser saler og kontor, areal på salene er 48 m2 (sal 1) og 56 m2 (sal 2).    

Leiepris på forespørsel – send mail til kristin@yoginis.no 


