
Leievilkår for Bentsens hus 

Kronprinsens gate 59 

 

Bentsens hus er et lokalhistorisk senter for Kristiansand kommune. Huset blir drevet av 

Christianssands Byselskab. Faste brukere av huset er i tillegg Fortidsminneforeningen, 

Slekt og Data, Thaulows hus, Posebyen Vel og Foreningen Posebyen. 

 

Forøvrig kan huset leies ut til kulturaktiviteter, møter, private sammenkomster og 

liknende som kan passe i lokalene. Leieavtalen må signeres av person over 25 år.   
 

1. Søknad om leie skal sendes skriftlig på vedlagte søknadsskjema. Leien er kr 1.000.- for en 

hel dag og kr 500 for tre timer. Leien settes inn på konto 3000.25.06307, Bentsens hus, før 

nøkkel utleveres. 

 

2. Det må betales leie for lokaler som er bestilt. Avbestilling må skje innen en uke før 

arrangementet skal avholdes. Deretter er avbestillingsgebyret kr 350.-. 

 

3. Leietaker er ansvarlig for at nøkkelen ikke blir misbrukt eller overlatt til andre. Den skal 

leveres tilbake snarest etter at arrangementet er gjennomført. Tapt nøkkel må erstattes med kr 

1.000.-. 

 

4. Dersom alarmen skulle bli utløst ved uaktsom bruk, blir leietaker belastet med 

utrykningsgebyr. 

 

5. Leietaker er ansvarlig for skader som påføres bygning og inventar. Leietaker er selv 

ansvarlig for egne vedisaker og andre gjenstander som finnes i lokalene i leieperioden. 

 

6. Det skal være ro i huset etter kl 2400. Huset må være forlatt til avtalt tid. 

 

7. Røyking er ikke tillatt innendørs. 

 

8. Det kan benyttes elektrisitet eller gass til grilling i hagen, aldri kull eller ved. 

 

9. Ved arrangementets slutt skal lokalene ryddes og feies. Brukt servise skal vaskes. Alt 

medbrakt skal fjernes, inklusive søppel. Inventar og utstyr settes på plass etter bruk. Alle dører 

og vinduer lukkes og låses. Leietaker er ansvarlig for utgifter som påløper ved mangelfull 

låsing og rydding. 

 

10. Øvrig renhold besørges av utleier og inngår i utleieprisen. 

 

11. Leietaker plikter å sette seg inn i alarminstruks, branninstruks, rømningsveier og 

brannslukningsmateriell. 

 

 

 

 


