
BRUKSAVTALE OG RETNINGSLINJER 
 

 
  Nedre Strandgate 9. 6004 Ålesund 
 
 
 
 
1. Partene 
Det er i dag inngått følgende avtale mellom: 
Aggregat atelierfellesskap (heretter Aggregat) Org.nr.991261850 
 
 
Og.....................................(heretter bruker) Org.nr.: 
 
 
2. Avtalens omfang 
Avtalen omfatter bruk av fellesverkstedet 
 
Avdeling: ...................... 
 
Dag/ Periode: .......................... 
 
Forsikring 
Hver av partene holder sine interesser forsikret. Huseier forsikrer bygningen. Aggregat forsikrer 
vinduer og dører. Bruker forsikrer egen bygningsmessig innredning, fast og løst inventar, løsøre, 
maskiner, data, varer, driftstap/avbrudd og eget ansvar. Ved skade på leieobjektet skal brukers 
forsikring benyttes så langt den dekker, inkludert mulig egenandel. 
 
HMS - brannvern 
- Pass på at rømningsveier ikke blir blokkert. Opplys om disse under alle arrangementer. 
- Ved bruk av medisinskap bør man opplyse om dette og evt. etterfylle viktige ting som øyeskyller. 
- Brannslukkerapparat brukes kun ved nødsituasjon og småbranner 
- Vis forsiktighet med røyk og avgasser da overrislingsanlegget kan utløses. Pass på å ikke sjenere 
naboer med lukt og støy. 
 
Diverse bestemmelser 
Blir leieobjektet ødelagt ved brann eller annen katastrofe kan utleier erklære seg fri fra alle rettigheter 
og forpliktelser under leieavtalen. 
 

 

 

 



Regler for bruk av Aggregat fellesverksted  

1. Verkstedet kan brukes mellom 9 - 15 på hverdager. Bookingforespørsler sendes til 
leder.aggregat@gmail.com  og besvares så fort som mulig.  

 

2. Dersom du ikke har vært på kurs eller brukt verkstedet før, må du bestille opplæring (privat 
kurs) 

 

3. Husk å betale for dagsleie sjå prisliste før du går for dagen med Vipps til (Aggregat 
kunstnerfellesskap), det kan gjerast avtale om å betale alt til slutt ved innleige av lengre 
periode. 

 

4. Verkstedet er selvbetjent – Aggregat stiller med utstyr og lokaler, men du plikter selv å sette 
deg inn i korleis du best bruke det. Verksmester kan bistå med tekniske utfordringer om man 
bestiller dette, men det forventes at ein i hovedsak er sjølvdreven.  

 

5. Det er viktigt at du betaler for det du bruker. Prisene våre baserer seg på å dekke utgifter. Til 
nå har dette fungert veldig bra på tillit, og vi håper det kan fortsette slik. Fyll ut skjema ved 
dagslutt og vipps/ fyll ut ukeskjema og vipps. 

 

6. Dersom det skulle være noe feil på utstyret eller du har noen andre spørsmål, ta kontakt med 
leder.aggregat@gmail.com så vil vi se på det så fort som mulig.  

 
 
 
Signatur og dato, bruker: 
 
 
 
Signatur og dato, Aggregat: 
 
 


