
 
LEIEKONTRAKT FOR LEILIGHET PÅ GRAN CANARIA 

 
 

Håndverkerforeningen i Trondheim 
Hornebergvegen 12, 7038 Trondheim 

 
og 

 
Leietaker 

 
har inngått avtale om leie av 

Håndverkerforeningens leilighet nr D407 i Suite Monte Golf på Play del Cura på Gran Canaria 
 

Uke 5 og 6 i 2020 
 

I tillegg til leieprisen kommer obligatorisk sluttrengjøring som skal utføres av Leo i Pool-baren på 
Monte Golf. 
Før avreise: Rydd ut leiligheten, tøm søppel og legg skittent sengetøy på badegulvet.  
Leietaker avtaler rengjøring direkte med Leo og betaler avtalt sum, p.t. 60 Euro som omfatter vask 
av leilighet (ikke oppvask) og inntil 4 sett sengetøy og hvite håndklær.  
Hvis leietaker har brukt mer enn 4 sett sengetøy/håndklær må vasking av dette avtales og betales i 
tillegg.  
Telefon til Leo er +34 69 29 43 602 
 
Leieperioden gjelder fra første leiedag klokka 16 til siste leiedag klokka 11.  
 
Nøkkel utleveres fra Håndverkerforeningens kontor før avreise og skal returneres umiddelbart etter 
hjemkomst. Nøkler som ikke returneres vil bli fakturert med 5000 kroner. Det er ”nødnøkler” i 
nøkkelboks ved inngangsdør med kode 2098.  
Nøkler skal ALDRI fjernes fra nøkkelboksen. 
 
Nøkkelkort til porten hentes og leveres sammen med nøklene. 
Alt søppel/avfall skal fjernes fra leiligheten før avreise.  
 
Vedlagte retningslinjer for bruk av Håndverkerforeningens leilighet  -  se perm i leiligheten 
 
Leiligheten er godt utstyrt med møbler, kopper og kar for oppholdet. Det finnes en inventarliste i 
mappen i leiligheten som skal kontrolleres ved ankomst og avreise.  Ødelagt inventar og knust 
service skal erstattes av leietaker. Hvis det ved ankomstkontroll mangler noe i henhold til listen i 
husmappen må utleier (Håndverkerforeningen) varsles, ellers blir ny leietaker ansvarlig for 
manglene.  
 
DET ER FORBUDT Å RØYKE I LEILIGHETEN. Brudd på dette medfører tilleggsregning for rens av 
gardiner og ekstra rengjøring.   
 
Det er ikke installert telefon i leiligheten. I nødsfall må leietaker benytte egen mobiltelefon. Det er 
telefonnummer til lege og brannvesen i mappen i leiligheten. 
 
Leiligheten er en av ca 40 leiligheter i boligkomplekset, og det skal tas hensyn til naboene ved bruk. 
Det skal være stille etter klokken 23 om kvelden.   
 
 
Trondheim  
         
.....................................................  Ranka Eric Kvarving 
leietaker     Håndverkerforeningen i Trondheim, utleier 
 

 


