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Gjeldende husordensreglement

Alle parter i avtalen plikter å gjøre seg kjent med og følge de til enhver tid gjeldende ordensregler.

PARKERING

Ved brudd på ordensreglene eller manglende oppfølging av disse forbeholder Base Property AS («Utleier») seg retten til å avslutte avtalen umiddelbart. Som følge av brudd på ordensreglene eller manglende
oppfølging av disse kan også adgang til lokalene bli nektet, og adgangskort/adgangskode kan bli deaktivert uten forhåndsvarsel.

Ordinært er det ikke avsatt parkeringsplass til hver enkelt leietaker, så lenge dette ikke fremkommer i
leieavtalen. Leietaker må signere egen avtale for parkering for å kunne benytte parkeringsanlegg/oppstillingsplasser.

Det er tilgang til de til enhver tid oppdaterte ordensregler på www.basecommunity.no.

MØTEROM

BRUK AV LOKALENE

•

Møterom er tilgjengelig i kontorfellesskapet og bør reserveres i bruk. Reservasjon foretas på gjeldende reservasjonsløsning.

•

Lokalene skal kun benyttes til formålet arbeidsplass/kontorfellesskap.

•

•

Leietaker kan ikke benytte fellesarealer til eget formål (for eksempel salg, oppslag, lagring og lignende).

Noen lokasjoner tilbyr møterom som en del av fellesfunksjonene i bygget. Møterom som er en del
av fellesfunksjonene må reserveres i forkant.

•

Leietaker kan ikke foreta innredning, ominnredning eller annen forandring i eller av leieobjektet.

•

All bruk av røyk, alkohol og andre rusmidler i lokalene er forbudt.

•

Adgangskort er inkludert i leieprisen og blir utlevert ved innflytting. Mistet eller ødelagt kort erstattes
ikke. Nytt kort koster kroner 250,-.

•

Søppel kastes kun i søppelbøtter. Avfall av ekstraordinært omfang eller karakter må leietaker selv
besørge fjernet for egen regning. I motsatt fall kan utleier la avfallet fjernes for leietakers regning.

•

Det er ikke tillatt å gi adgang eller adgangskort/adgangskode til utenforstående.

•

Private eiendeler som legges igjen i lokalene oppbevares på eget ansvar og risiko. Tapte eiendeler
erstattes ikke. Det skal ikke legges igjen private eiendeler, mat, drikke, søppel eller lignende i fellesarealene.

•

Den enkelte leietaker har ansvar for sitt adgangskort/adgangskode og bruk av dette, og kan bli stilt
til ansvar dersom dette misbrukes eller er videreformidlet til andre.

•

Det skal gis beskjed umiddelbart dersom adgangskort mistes eller koder kommer på avveie slik at
dette kan sperres.

ADGANGSKORT/ADGANGSKODE

•

Hver leietaker har selv ansvar for å rydde etter seg, og skal ellers sammen med fellesskapet besørge
for ryddige og representative lokaler.

•

Det er ikke tillatt å ha med dyr inn i lokalene.

SIKKERHET

•

Utleier forbeholder seg retten til, uten forvarsel, å sperre adgangskort/adgangskode, nekte adgang
til lokalene og avslutte avtalen på bakgrunn av upassende/støtende oppførsel mot ansatte eller
andre som benytter seg av lokalene.

Bygget har ordinær åpningstid fra kl. 08.00 - 16.00. Alarm i bygget slåes automatisk på etter kl. 16.00,
og gir et forvarsel der leietakere kan benytte adgangskort/-kode for å ’kjøpe’ seg tid.

BESØKENDE/GJESTER
•

Den som tar med seg besøkende inn i lokalene, har ansvaret for at disse følger gjeldene avtalevilkår
og ordensregler.

Bygget følger de til en hver tid gjeldene krav, lover og regler for arbeidsplasser, helse, miljø og sikkerhet.
Opphengte rømningsplaner og tilsvarende skal følges.
Lokalene kan bli delvis videoovervåket av sikkerhetshensyn og opptak kan bli lagret i henhold til gjeldende lovgivning for personvern.
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VEDLIKEHOLD
•

Utleier er berettiget til å foreta alle arbeider som måtte være nødvendige til eiendommens forsvarlige
vedlikehold eller fornyelse, og til i samme utstrekning å foreta ethvert forandringsarbeid (herunder
tilbygg, påbygg mv.) så vel i som utenfor leieobjektet. Leietaker plikter å medvirke til at ledninger,
kanaler og rør etc. til andre deler av eiendommen, kan føres gjennom leieobjektet uten hinder av
leietakers innredning etc.

•

Leietaker plikter å finne seg i slike arbeider uten erstatning eller avslag i leien, med mindre ulempene
for leietaker er vesentlige. Utleier skal påse at arbeidene blir til minst mulig sjenanse for leietaker.
Leietaker skal varsles med rimelig frist.

•

Leietaker plikter å gi utleier adgang til de delene av leieobjektet som er til den enkelte sin eksklusive
bruk i kontor-/forretningstid alle dager, for ettersyn, reparasjon, vedlikehold, inspeksjon, taksering,
forandringsarbeid etc. Leietaker skal varsles med rimelig frist. I alle tilfeller der det anses nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen, har utleier rett til å skaffe seg adgang til
leieobjektet uten slikt varsel.

•

Det påhviler utleier å besørge og bekoste alt utvendig og innvendig bygningsmessig vedlikehold.
Likeledes påhviler det utleier å skifte ut tekniske innretninger, slik som heiser, ventilasjonsanlegg,
branntekniske anlegg, fyringsanlegg etc., når disse ikke lenger lar seg vedlikeholde på regningssvarende måte.

•

Det påhviler utleier å besørge at eiendommens innvendige fellesarealer og eiendommens tekniske
innretninger holdes i tilsvarende stand som ved overtakelse, men slik at alminnelig slitasje må aksepteres av leietaker.

•

Avbrudd som ikke er vesentlige, i forsyninger av vann, strøm, luft etc., plikter leietaker å tåle uten
erstatning eller avslag i leien.

•

Tjenesten leveres «som den er» uten garantier av noe slag.

•

Leietaker har akseptert at (i) tjenesten gir ukryptert trådløs tilgang til internett, (ii) at leietaker er
ansvarlig for sikkerheten på eget system og eventuelle overføringer leietaker gjør eller mottar, (iii) at
leietaker er innforstått med risikoen for ukryptert tilgang til internett og vil ta alle nødvendige sikkerhetstiltak, inkludert men ikke begrenset til, å kryptere konfidensielle transmisjoner, sikkerhetskopiere alle data og beskytte systemet med en brannmur og robust brukergodkjenning.

•

Leietaker har akseptert at alle aktiviteter på det trådløse nettet ikke medfører: a) innføring av malware, virus, trojanske hester, ormer, tidsinnstilte bomber, nøkkel-loggere, cancelbots eller annen kode /
handling som kan skade data og personlige opplysninger, (b) å bryte noen norske lover, bestemmelser eller vedtekter eller forskrift, (c) i ikke være ærekrenkende, injurierende, truende, fornærmende
eller trakasserende, (d) å være uanstendig, (e) å krenke tredjeparts opphavsrett, patent, varemerke,
forretningshemmeligheter eller andre immaterielle rettigheter, (f) å involvere ethvert forsøk på å få
tilgang til data eller system som du ikke er autorisert til, (g) å oversende «junk mail», kjedebrev, eller
masseutsendelse.
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VILKÅR FOR BRUK AV TRÅDLØST NETT

