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Partene 
Denne avtale regulerer leie av utstillings-/ markedsføringsarealer på Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet, campus Ås mellom utleier og leier. Utleier er i dette forholdet 
Næringslivsutvalget ved NMBU, leier er den person/forening som godkjenner denne avtale.  
 
Kontaktinformasjon utleier 

 
Næringslivsutvalget ved NMBU For Næringslivsutvalget 
Olav L. Moens plass 1 Oda Synnøve Garaas  
1432 Ås 928 66 879 
Org. nr. 983 787 320 kontakt@nunmbu.no 

 
Heretter – utleier.  
 

Fysisk plassering av stand / utstilling 
Følgende områder leies ut av utleier: 
 
- Utenfor studentposten  
- Økonomibygningen, trapperom ved økonomikantina 
- Tårnbygningen, foajeen 
- Tårnbygningen, 5. etasje vrimleareal 
- Tekniske fag, foajeen. 
- Bioteknologibygningen, vrimlehallen. 
- Sørhellinga, foajeen 

 

Betaling 
Betaling skjer etterskuddsvis, eller etter avtale med leier. Leier plikter å innfri 
betalingsoppfordringen i sin helhet innen den påførte frist. 
 

Vilkår  
- Gjennomføring av stand eller utstillinger iht. denne avtale skal skje i samsvar med 

norsk lovverk, forsvarlig disponering av arealene og i tråd med øvrige regler, 
retningslinjer og avtaler som gjelder på NMBU.  
 

- Området skal ryddes etter bruk og avfall skal tas med eller kastes på anvist sted. 
 

- Ved oppheng av oppslag skal opphengsmetoden ikke skade underlag og all tape eller 
annet skal fjernes.  
 

- Leier skal oppgi korrekt og oppdatert informasjon om hvem som står ansvarlig for 
leien på leiers vegne.  
 

- Servering av mat må skje i tråd med gjeldene regelverk, og ikke komme i konflikt med 
øvrige avtaler med driftere av kantiner og kaffebarer på universitetsområdet. 
 

- Tilleggsvilkår gjelder der det foreligger.  
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Brann og sikkerhet 
- Det er ikke tillatt å tilberede mat eller benytte elektriske installasjoner, dersom dette 

ikke er avtalt med Næringslivsutvalget på forhånd.  
 

- Rømningsveier må ikke blokkeres. Det skal sikres fri ferdsel i bygningen og på 
universitetsområdet.  
 

- Arrangementet skal ikke på noen måte forårsake en sikkerhetsrisiko.  
 

- Bruk av levende lys ute eller inne er ikke tillatt. 
 

Ansvar 
Utleier har det overordnede ansvar for alt utlån av overnevnte arealer, samt at dette skjer 
på forsvarlig vis og i overensstemmelse med de gitte vilkår. Utleier overfører ansvaret i sin 
helhet til leietaker så lenge leieperioden løper.  
 

Force majeure 
Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for en av partene å oppfylle sine 
forpliktelser i denne avtale, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den 
ekstraordinære situasjonen vedvarer. 
 

Mislighold 
Et hvert brudd på denne avtale er å anse som mislighold.  
Dersom en part vesentlig misligholder avtalen, kan den krenkede part heve avtalen med 
virkning overfor den misligholdende part.  
 
Uavhengig av bestemmelsen i foregående ledd kan den krenkede part søke erstatning etter 
alminnelige erstatningsrettslige regler. Dette gjelder også om misligholdet ikke er vesentlig 
og således ikke gir grunnlag for heving etter foregående ledd. 
 
Utleier beholder retten til å ekskludere leier fra fremtidig leie, ved særlig mislighold eller 
andre uoverensstemmelser. Ekskluderingsperioden vedvarer så lenge det finnes nødvendig.  
 

Tvister og voldgift  
Denne avtale reguleres av norsk rett.  
 

Tvister mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet 
innen tretti – 30 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal 
tvisten løses ved de ordinære domstoler.  
 
 

 
Sist oppdatert 06.11.2015  


