
Langøytangen fyr  Leien for ”Hele huset” skal 
c/o St. Helena  være betalt senest tre uker før 
Cudrios gt 9b  utleietidspunktet til 
3970 LANGESUND  konto nr. 2601.16.71143 
Vakttelefon: 950 86 026   
E-mail:  kystlaget@hotmail.com  www.langesundsfjordenkystlag.no 
============================================= 

Leieavtale Langesundsfjorden Kystled – Langøytangen Fyr 
Avtale for bruk uten vertskap 

 
Velkommen som leietaker på Langøytangen Fyr. 

(Dette er et ubetjent overnattingstilbud) 
 

Vi ber om at det nedenstående leses igjennom og at et eksemplar undertegnes som 
aksept for leieforholdet. Nøkkel utleveres når kontrakt er undertegnet og leie betalt. 
Nøkkelen hentes og leveres etter avtale (på sommerstid på Turistkontoret) 
 

• Leieforholdet innbefatter bruk av definert rom i Fyrmesterboligen på 
Langøytangen Fyr med tilhørende fellesrom i huset. 

• Vi gjør oppmerksom på at røyking er forbudt innendørs i alle våre bygninger. 
• Leietager med følge oppholder seg på Langøytangen på eget ansvar og plikter å 

gjøre alle deltagere oppmerksom på dette.  
• Vi vil spesielt gjøre oppmerksom på at det er mange bratte fjellpartier som er til 

dels farlig å bevege seg i. Videre bes brukere å behandle naturen på best mulig 
måte, herunder å ikke forsøple området. 

• Vi gjør også oppmerksom på at området nord for inngjerdingen er et vernet 
område, og at det er spesielle restriksjoner forbundet med bruk av området.  

• Utstyret i bygningene og omgivelser står til leietagers disposisjon og kan brukes 
slik dette er ment.  

• Leietager er ansvarlig for ødelagte gjenstander og utstyr og vil bli fakturert for 
eventuelle skader. Ødelagte gjenstander og lignende plikter leietager å 
rapportere etter endt opphold. 

• Leietaker plikter å følge utleverte/oppslåtte instrukser for vaskerutiner i 
husene. 

• Søppel skal tas i land. Bruk gjerne røde hyttekontainere i Langesund. 
 
• Ved undertegnet avtale er utleiereglene akseptert. 
• Mangelfullt renhold faktureres med minimum kr. 2000.- som dekker 

reise/transport og medgått arbeidstid for jobben. 
• Utflytting fra soverom skjer kl. 12.00 avreisedagen 

============================================= 
• Leietidspunkt: 

 
• Rom Nr.: Sum: 

 
 
 
Leietager (navn/adresse/mob.nr./epost) 
 
 Betalt/ Sign. 
 
(Sign) 
 
 

Du finner branninstruks og slukkeutstyr som er hengt opp i hver etasje. 
Les branninstruksen og gjør deg kjent med hvor rømningsveier er og hvor 
slukkeutstyr er plassert. 
 

 


