
 
 

LEIEKONTRAKT 
 
Følgende leiekontrakt er i dag inngått mellom utleier ____________ AS (eiendommen eies og forvaltes av BREVIK 
BOLIGUTLEIE AS), Nedre Møllenberggt. 59A, 7043 TRONDHEIM og 
 
leietaker :    p.nr.   mobil:  e-post: 

 
 
 
 
 
 
1. Leieforholdet gjelder :  Adresse - Leilighet  
 

2. Leieobjektet utleies som forevist med komfyr, kombiskap, oppvaskmaskin, vaskemaskin, garderobeskap 
eller kommode på alle soverom, varmekilder på alle oppholdsrom, kabel-tv tilknytning og internett 
(Telenor 10 mbsp)  Evt. oppgradering av internett abonnement til høyere hastighet bestilles og betales av 
leietaker. Rabatterte priser fra Telenor. Alle spørsmål vedrørende kabel-tv og internett rettes til Telenor 
kundeservice 91509000. 

  

3. FREMLEIE 
 Leieobjektet skal brukes til bolig for leietaker.  
 Fremleie skal avtales skriftlig med utleier. 

Hvis en leietaker i et bofelleskap ønsker å flytte/fremleie utenom den fastsatte perioden for 
oppsigelse/utflytting, kan dette gjøres ved at leietaker selv finner en til å overta og som kan signere på 
samme kontrakt. Denne personen må da godkjennes av utleier og de som bor i samme bofellesskap. Dette 
gjelder ikke i oppsigelsestiden. 

 
4. OPPVARMING/BELYSNING 

Strøm kommer i tillegg til husleien. Eget abonnement bestilles og betales av leietaker. Når leietaker 
fraflytter leiligheten skal denne selv overføre abonnementet til ny leietaker.  

Når leietaker er bortreist, skal termostat stilles på min. 10C for å unngå at  
vannet fryser. Det skal være strøm i boenheten til leieforholdet opphører, dvs oppsigelsestiden 
er utløpt. 

 

5. VASK FELLESAREALER (trapper etc) 
Alle leietakere er forpliktet til å delta på vask av trapper og fellesarealer i tilknytning til trapper. Det skal 

vaskes minimum en gang hver uke. Ved unnlatelse av dette, vil det bli leid inn vaskebyrå. Utgiftene blir da 
belastet leietakerne.(Gjelder ikke Osloveien 18b og Nedre Møllenberggt. 20, der utleier besørger vask av 
trapper og fellesarealer) 

 
6. FORSIKRING 

Leietaker må selv tegne de forsikringer han/hun finner påkrevd på egne eiendeler. 
 
7. LEIESUM 

Leiesummen er mellom partene avtalt til kr. ________,- pr. mnd. Leien betales uoppfordret forskuddsvis 
innen den 1. i hver måned. Husleien betales inn på kontonummer 9051.___________ i Handelsbanken. 
På innbetalingsblanketten skal det opplyses om hvilken måned innbetalingen gjelder for. NB ! 
Beløpet betales samlet. Der kontrakten er underskrevet av flere leietakere, er alle gjensidig forpliktet 

slik at alle punkt i kontakten blir oppfylt. 
 
8. SEN BETALING 

Ved for sen betaling etterberegnes et tillegg som for tiden er 8% p.a. Purreomkostninger belastes med kr. 
59,- pr. gang. 

 

9. DEPOSITUM 
Det kreves et depositum på kr. ________,-.  Egen depositumskonto opprettes i leietakers navn. 
Gebyr for opprettelse av depositum betales av utleier. Depositumet blir opprettet elektronisk av utleier i 
utleiers nettbedrift i Handelsbanken. Ved opprettelse mottar leietaker en link i forbindelse med elektronisk 
signering med bank-id. Når dette er utført er kontoen åpnet og pengene kan overføres. 
Depositumskontoen er sperret og penger kan ikke tas ut uten samtykke fra både utleier og leietaker. 
Skyldig husleie, eventuell skade som påføres leieobjektet kan trekkes fra depositum. Dette gjelder også for 

manglende rengjøring og/eller fjerning av skrot i forbindelse med fraflytting. 
Resterende tilbakebetales innen 1 uke  etter kontraktens utløp. 

 
10. INNFLYTTING. 



Depositum, samt første husleie skal være betalt før nøkler leveres ut. Nøkler leveres ut mandag-fredag 

mellom kl. 10:00-13.00 etter avtale. NB !! Nøkler for en leilighet(bofellesskap) leveres ut samlet til 
den første som tar ut nøkkel og denne får dermed ansvaret for å fordele nøklene. Hvis nøkler 
ønskes utlevert utenom fastsatt tidspunkt, må det påregnes å betale et gebyr på kr. 1.000,-Dette må i 
tilfellet også avtales på mail minimum 1 dag i forveien. 

 
11. LEIEPERIODE - OPPSIGELSE 

Leieforholdet gjelder fra 01.07.2020 og opphører uten oppsigelse den 30.06.2024. 

Leieforholdet kan allikevel sies opp av leietaker i perioden 15.-28. februar hvert år. I dette tilfellet betales 
husleie ut juni samme år og skal være utflyttet senest 30. juni kl. 12.00. 
Overlevering av leiligheten regnes fra samme dato som leieforholdets begynnelse. 
 
Leietaker plikter i oppsigelsestiden (gjelder fra samme dato som oppsigelse er sendt) å gi adgang til 
besiktigelse for nye leietakere. Dette gjelder mandag-fredag mellom kl. 12.00-20.00, samt lørdag og 

søndag mellom kl. 13.00-17.00. Beskjed om visningstidspunkt gis dagen/kvelden i forveien, så leietaker 
må være forberedt på visninger umiddelbart etter oppsigelse 
Ved visninger skal boenheten fremstå som ryddig og ren. 

 
12. HENVENDELSER 

Alle henvendelser skal skje skriftlig via e-post til : ragnar@brevikboligutleie.no.  Henvendelser via mobil 
skal kun skje ved akutte hendelser som vannlekkasje etc.  

 

13. DIVERSE 
Leiligheten leies ut som forevist.  
Der det medfølger kjellerbod, må man regne med at det kan være fuktighet. Man må da ikke oppbevare 
«inneting» som klær, møbler, madrasser, elektronikk eller andre ting som ikke tåler fuktighet. Det kan i 
tilfellet medføre mugg etc. Ikke sette noe helt inntil vegg. For øvrig er all oppbevaring i bod på eget 
ansvar. 

Vaktmestertjenester er tilgjengelige mandag – fredag mellom kl. 08:00-15:00 
Leietaker skal behandle eiendommen med tilbørlig aktsomhet og er ansvarlig for all skade utover normal 
slitasje som skyldes leietakeren selv, dennes husstand eller andre denne med skjellig grunn har gitt 
adgang til eiendommen. 
Enhver klage over at leiligheten ved overtakelse ikke var i lovlig og kontraktsmessig stand, må være 
fremsatt skriftlig ovenfor utleier innen 14 dager etter overtakelsen, og det som kreves rettet må oppgis. 

Hvis ikke regnes forholdet som godkjent. 
Interiørmessige endringer tillates ikke uten skriftlig samtykke. Dette gjelder også montering /festing av 
diverse innredninger. 
Ved renhold av gulv som er belagt med parkett/laminat, benyttes fuktig tue eller mopp. Ved overdreven 
bruk av vann, kan parkett/laminat trekke vann. Ved slike tilfeller vil leietaker bli stilt ansvarlig. 
 

14.  FRAFLYTTING (UTSJEKK) 

Ved fraflytting (utsjekk) skal leiligheten være grundig vasket (inkludert innredninger) og være i opprinnelig 
stand med mindre annet avtales. 
Ved utsjekk skal alt være utført ihht oversendt info og alle nøkler skal leveres da. 
«Viktig info vedrørende utflytting /utsjekk», «vaskeguide for kjøkken» og «sjekkliste» 
oversendes leietaker i god tid før leietiden utløper. Sjekklisten skal foreligge i utfylt stand ved utsjekk. 
Melding/avtale om felles besiktigelse (utsjekk) skal inngås senest 1 uke før fraflytting. Besiktigelsen skal 
foregå mandag-fredag mellom kl. 08.00 – 16.00. Ønskes dette utført utenom disse tidspunkt, må det 

påregnes å betale et gebyr på kr. 1.000,- 
Såfremt avtalt tidspunkt for utsjekk ikke overholdes (bomtur), belastes et gebyr på kr. 1.000,-. Det 
samme gjelder hvis utsjekk blir underkjent (ikke godkjent)  
Hvis utleier påpeker feil/mangler, skal dette rettes innen en frist på 1 dag uansett uke- eller helgedag. 
Oversittes nevnte frist, blir utbedring foretatt av utleier på leietakers regning, samt tapt husleie i antall 
dager det tar for utbedring ut over avtalt fraflyttingsdato. 

Det skal være strøm i leiligheten til alt er i orden og leietiden har utløpt eller eventuelt til ny leietaker har 
flyttet inn. 

 

15. VEDLIKEHOLD 
I følge husleielovens § 5-3.  
 

16. FRAVIKELSE – HEVING AV KONTRAKT 

Betaler ikke leieren husleien etter å ha mottatt skriftlig påkrav sendt på eller etter forfallsdato, jfr. Lov om 
Husleie § 39, kan utleieren kreve tvangsfravikelse, jfr. § 13-2, 3.ledd i Lov om tvangsfullbyrdelse. Leieren 
kan ikke sette frem motkrav på utleier med mindre kravet er erkjent eller rettskraftig avgjort ved dom 
eller forlik. 
Når leietiden er utløpt, kan utleieren kreve tvangsfravikelse, jfr. §13-2, 3.ledd b) i lov om 
tvangsfullbyrdelse. 
Gjør leieren seg skyldig i vesentlig mislighold, kan utleieren heve kontakten og leieren plikter da å flytte ut 

av boligen. 



Leietaker som flytter før leietiden er ute, etter tvangsfravikelse eller etter krav fra utleier på grunn av 

vesentlig mislighold, plikter å betale utleier leie for gjenstående del av leietiden med fradrag av det utleier 
får inn ved ny utleie. Leieren må også betale de kostnader som utkasting, søksmål og ryddiggjøring i 
tilfellet fører med seg, samt evt. erstatning for manglende vedlikehold, 

 

17. HUSDYR 
 Hold av husdyr tillates ikke. 
 

18. RØYKING 
 Røyking er ikke tillatt i våre utleieforhold. 
 Hvis det etter utflytting er røyklukt i leiligheten vil leietaker bli belastet med 
 kostnadene for å bli kvitt denne. 
 
19 BRANNSIKKERHET 

Eiendommen er utstyrt med automatisk brannvaslingsanlegg. Det må ikke under noen omstendighet gjøres 
fysiske inngrep som å fjerne røykmeldere i anlegget. Det vil medføre feilalarm, samt redusere 
brannsikkerheten. Det er også opphengt branninstrukser. Leietaker er pliktig til å sette seg inn i disse. Alle 
er forpliktet til å sette seg inn i bruken av brannalarmsentral. Det vil si blant annet å kunne 
avstille falske alarmer og tilbakestilling av sentral til normal drift. Noen eiendommer er utstyrt 
med brannvarslere. Leietakere er ansvarlig for å skifte batterier ved behov. Leietaker må umiddelbart gi 
utleier beskjed hvis det mangler håndslukkeapparat i leiligheten, eller hvis trykkindikator på 

denne ikke er i «grønn» sone. 

 
20. INNEKLIMA 

Ved tørking av klær, må man være påpasselig med å bruke vifte på bad og kjøkken, samt i tillegg 
eventuell lufting. Ved tørking av klesvask, skal ca. 2-3 liter vann fordampe. Dette kan medføre 
kondensering på blant annet vinduer. I slike tilfeller må man tørke av nedre kant av vinduer for å unngå 
muggdannelse. Hvis det oppdages muggdannelse i vinduer, kroker eller bak skap etc., plikter leietaker 

snarest å vaske bort dette med husvask og deretter med sopp-og algedrepende middel. Dette fås kjøpt i 
de fleste fargehandler. Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til at overflatemuggen trekker inn i vegger eller 
vinduskarmer og dermed forårsaker materielle skader. 

 
21. SØPPEL, EMBALLASJE, GLASS ETC. 

Det er kun restavfall som skal kastes i restavfallsdunker. Emballasje, papir, glass eller metallbokser 

er IKKE restavfall og skal dermed ikke kastes i restavfallsdunker. Det er utsatt egne containere der 
dette kan kastes. Gamle møbler, lamper etc, må fjernes fra eiendommen av leietaker. Hvis dette etterlates 
på eiendommen vil kostnadene med søppeltaxi bli belastet leietaker. 

 
22. PRISJUSTERINGER 

Det tas forbehold om husleiereguleringer i h.h.t konsumprisindeks og med basis i innflyttingsmåned. 

 

23. LOV OM HUSLEIEAVTALER - HUSORDENSREGLER 
Det intet annet er avtalt gjelder Lov om husleieavtaler. Utleiers husordensregler gjelder i alle 
leieforhold. 

 
24. NØKLER 

Til leieobjektet følger __ stk nøkler. Ved innflytting er det fast tidspunkt for utlevering av nøkler 1. juli 
mellom kl. 11-13. Hvis dette ikke passer, sendes mail for avtale om utlevering minimum en dag  i forveien. 

Tap av nøkkel koster kr. 1.000,-. Ny nøkkel kan da bli utlevert man-fre, 10:00-13.00 etter 
avtale. Alle nøkler skal tilbakeleveres ved fraflytting. NB ! Tar ikke tilbake nøkler som er piratkopiert. 
Ved tap av nøkkel eller at det er behov for assistanse til opplåsing grunnet glemt/mistet nøkkel utenom 
vanlig kontortid vil det bli belastet et ekstra gebyr på kr.1.000,-.  

 
25. SÆRLIGE BESTEMMELSER  

Info som er beskrevet på vår hjemmeside er en del av kontrakten. 
Utleier har ikke fast kontortid. Avtale om møter må avtales minimum en dag i forveien. 
  

 
 
Denne kontrakten er utferdiget i 2 - to eksemplarer hvorav partene har hver sin. 
 

 
TRONDHEIM  _________     2020 
 
 
Utleier /forvalter     Leietaker :  
BREVIK BOLIGUTLEIE A/S     
Tlf. 92802027 

 
 



e-post:ragnar@brevikboligutleie.no  


