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HOUSE RULES / HUSORDENSREGLER

1. IN GENERAL

The House Rules form an integral part of the Agreement. Definitions in the Agreement and

the Standard Terms also apply to the House Rules.

2. SCOPE AND OBJECTIVE

The House Rules determine guidelines for using the Premises and the Common Areas, and

the Contractor’s equipment on the Premises.

As the Premises are a shared workplace, the purpose of the House Rules is also to ensure that

the Premises are a workplace that everyone may feel contented with and from which they

obtain the best possible professional benefit.

3. ACCESS TO THE PREMISES

The Tenant will be issued with a key or a key card on establishing the business relationship

with the Contractor, which may be used to gain access to the Premises within the business

hours determined by the Contractor. The card is the responsibility of the Tenant and is

intended for the Tenant only. The card may not be copied or lent to others, including other

tenants.

If the Tenant were to lose the card, the Tenant shall notify the Contractor to this effect

without undue delay. The costs regarding deletion of the lost key and production of a new key

(with the addition of the Contractor’s administration fee) shall be covered by the Tenant.

4. USE OF THE PREMISES

The following is prohibited on the Premises:

a. smoking,

b. bringing animals (except a guide dog),

c. storing bicycles or other means of transport

d. having materials or equipment that represent a hazard to persons and/or equipment,

e. fixing shelves, pictures etc. with nails or tape that may damage the inventory,

f. installing permanent equipment and fittings,

g. making permanent changes, such as changing locks or replacing systems, furniture or

other items,

h. bringing their own furniture,

i. using the Premises or their facilities for other activities than work, including using the

Premises:

i. as a home,

ii. to spend nights, and

iii. for private arrangements.

1



/ Love where you work

The Tenant is free to use the Common Areas, but is obliged to tidy up after use. If the Tenant

moves the furniture, this shall be on a temporary basis only and the furniture shall be put

back after use.

Meeting rooms must be booked in advance via the Contractor’s systems. If the Tenant fails to

meet at the booked meeting room within 15 minutes after the planned time, other tenants

may make use of the meeting room for the remainder of the booked time.

The Tenant’s office and workspace shall be kept tidy. No private possessions, food, drink,

waste, etc. shall be left on the Premises.

Waste must be placed in the Property’s waste bins. Waste of a larger nature or scope

(including, but not limited to, cardboard boxes and other packaging) must be removed by the

Tenant at his own expense. Otherwise, the Contractor may have the waste removed at the

Tenant’s expense.

5. FOOD AND DRINK

All meals brought to the Premises shall be consumed in the kitchen areas.

The Tenant bears the responsibility for any damage that may occur due to spills on floor

coverings, furniture or fittings. The Tenant is obliged to inform the Contractor of spills that

cannot be cleaned/wiped up by the Tenant.

6. CLEANING AND TIDYING

The Tenant shall treat all parts of the Premises, including equipment, adaptations and

furniture with due care.

The Tenant is obliged to tidy and clean after having used equipment, furniture, installations

etc. Everything shall be put back where it was before the Tenant made use of it.

7. EQUIPMENT, IT AND NETWORK

The Tenant has access to a wireless network. The network shall not be used for illegal

activities, including illegal downloading and/or uploading. It is not permitted to visit websites

with a content that may offend others.

The Tenant is not permitted to connect a server or similar to the network without the

Contractor’s written consent.

The Tenant is not permitted to connect his own WiFi router/base station. This also applies to

mobile units, printers, AirPlay, Chromecast etc. with a built-in WiFi/hotspot. If in breach of

these terms and conditions, the Tenant will be held responsible for any costs incurred by the

Contractor.

The Tenant is responsible for adhering to the guidelines related to GDPR and safeguarding of

their own data. The Contractor’s WiFi/network is to be regarded as free of charge and the

Contractor will not assume any liability for damage inflicted on the Tenant as a result of a

cyber-attack or similar. If the Tenant desires a separate SSID or a cabled network for increased

data security, the Contractor and any sub-contractors would provide assistance with this.
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8. ELECTRICITY

Electricity shall only be used for normal lighting, power for personal PCs and small units,

unless the Contractor has granted a separate permission for other use beforehand.

9. USE OF SENSOR SECURITY

The Contractor reserves the right to use sensors in the building to map the use of the

Property on a general basis, in order to create the best possible user experience for the

Tenants. If necessary, the Contractor will present privacy statements etc. which the Tenant is

obliged to sign

10. RENT OF OTHER TENANTS

It is the Tenant’s responsibility to contribute towards creating a good working environment

on the Premises, and be considerate toward the other Tenants. This means inter alia that

suitable clothes shall be worn and good personal hygiene shall be upheld. Strong perfume

and other products that may have an allergy aggravating effect on other Tenants, shall be

avoided. The telephone ringtone shall be kept at a low volume.

11. UNAUTHORISED PERSONS

The Tenant may have business related visitors on the Premises.

The Tenant’s employees and any visitors shall conduct themselves in a business-like manner.

The Tenant is obliged to ensure that employees and visitors comply with the House Rules.

12. DUTY OF CONFIDENTIALITY

The Tenant has a duty of confidentiality regarding sensitive information (personal or business

related) discovered by the Tenant concerning other Tenants, the Tenant’s employees, visitors

or closely related parties.

13. OTHER IMPROPER CONDUCT

Other conduct that cannot be placed under any or the above-mentioned House Rules is not

permitted if it may be characterised as improper. Illegal conduct shall always be considered

improper.

14. AMENDMENTS TO THE HOUSE RULES

The Contractor reserves the right to amend the House Rules as required with effect for future

use of the Premises. The Tenant will in that event be notified via e-mail or telephone.

It is, however, the Tenant’s own responsibility to keep updated on the House Rules that are in

force at any time.
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HUSORDENSREGLER

1. GENERELT

Husordensreglene er en integrert del av Avtalen. Definisjoner i Avtalen og Standardvilkårene

gjelder også for Husordensreglene.

2. ANVENDELSESOMRÅDE OG FORMÅL

Husordensreglene fastsetter retningslinjer for bruk av Lokalene og Fellesarealene og

Leverandørens utstyr i Lokalene.

Siden Lokalene er en delt arbeidsplass, har Husordensreglene også som formål å sikre at

Lokalene er en arbeidsplass hvor alle kan trives og få størst mulig faglig utbytte.

3. TILGANG TIL LOKALENE

Kunden vil få utdelt nøkkel eller nøkkelkort ved etablering av kundeforholdet med

Leverandøren, som kan brukes til å skaffe seg tilgang til Lokalene innenfor åpningstidene

fastsatt av Leverandøren. Kunden har ansvaret for kortet og kortet er kun ment for Kunden.

Kortet kan ikke kopieres eller lånes ut til andre, inkludert andre kunder.

Mister Kunden kortet, skal Kunden gi Leverandøren beskjed om dette uten ugrunnet opphold.

Kostnaden for sletting av mistet nøkkel og produksjon av ny (med tillegg av Leverandørens

administrasjonsgebyr) dekkes av Kunden.

4. BRUK AV LOKALENE

I Lokalene er det forbudt å:

a. røyke,

b. ha med dyr (med unntak av førerhund),

c. oppbevare sykler eller andre transportmidler,

d. ha materialer eller utstyr som representerer en fare for personer og/eller materiell,

e. henge opp hyller, bilder el. med f.eks. spiker eller tape som kan gjøre skade på inventar,

f. montere fast utstyr og installasjoner,

g. gjøre faste endringer, som å bytte låser eller bytte ut systemer, møblement eller annet,

h. medbringe egne møbler,

i. bruke Lokalene eller dets fasiliteter til andre aktiviteter enn til jobbsammenheng,

herunder er det forbudt å bruke Lokalene:

i. som bosted,

ii. til å overnatte, og

iii. til private arrangementer.

Kunden står fritt til å oppholde seg i og bruke Fellesarealene, men plikter å rydde opp etter

seg etter bruk. Dersom Kunden flytter på møblement, skal dette kun være midlertidig og

settes på plass igjen etter bruk.
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Møterom må reserveres på forhånd gjennom Leverandørens systemer. Dersom Kunden ikke

møter opp til det reserverte møterommet innen 15 minutter etter planlagt tid, kan andre

kunder ta i bruk møterommet for resten av den reserverte tiden.

Kundens kontor og kontorplass skal holdes ryddig. Det skal ikke legges igjen private eiendeler,

mat, drikke, søppel e.l. i Lokalene.

Avfall må legges i eiendommens søppelkasser. Avfall av større karakter eller omfang

(herunder, men ikke begrenset til pappesker og annen emballasje) må Kunden selv besørge

fjernet for egen regning. I motsatt fall kan Leverandøren få avfallet fjernet for Kundens

regning.

5. MAT OG DRIKKE

Alle medbrakte måltider skal konsumeres i kjøkkenområdene.

Kunden er ansvarlig for eventuelle skader som skulle oppstå på grunn av søl på teppefliser og

inventar. Kunden plikter å gi beskjed til Leverandøren om søl som ikke lar seg vaske/tørke opp

av Kunden selv.

6. RENHOLD OG RYDDING

Kunden skal behandle alle deler av Lokalene, dets utstyr, tilpasninger og møbler med

aktsomhet.

Kunden plikter å rydde og å gjøre rent etter å ha brukt utstyr, møbler, installasjoner o.l.. Ting

skal settes tilbake slik det stod før Kunden tok det i bruk.

7. UTSTYR, IT OG NETTVERK

Kunden har tilgang til trådløst nettverk. Nettverket skal ikke brukes til ulovlig aktivitet,

herunder ulovlig nedlastning og/eller opplastning. Det er ikke tillatt å besøke nettsider med

innhold som kan virke støtende for andre.

Kunden har ikke adgang til å koble opp server o.l. på nettverket uten skriftlig samtykke fra

Leverandøren.

Kunden har ikke adgang til å koble opp egen WiFi ruter/basestasjon, dette gjelder også

mobile enheter, printer, AirPlay, Chromecast o.l. med innebygget WiFi/hotspot. Ved brudd på

dette vilkår vil Kunden bli holdt ansvarlig for eventuelle kostnader Leverandøren måtte få.

Kunden er selv ansvarlig for å ivareta retningslinjer knyttet til GDPR og sikring av egne data.

Leverandørens WiFi/nettverk er å anse som gratis og Leverandøren påtar seg ingen ansvar for

skader påført Kunden som følge av dataangrep eller lignende. Dersom Kunden ønsker egen

SSID eller kablet nett for økt sikkerhet, vil Leverandøren og dennes underleverandører være

behjelpelige med dette.

8. ELEKTRISITET

Elektrisitet skal kun brukes til normal belysning, strøm til personlige datamaskiner og små

apparater, med mindre det er gitt særskilt tillatelse til annet av Leverandøren i forkant.
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9. BRUK AV SENSORTEKNOLOGI

Leverandøren forbeholder seg retten til å benytte sensorer i bygningsmassen for å kartlegge

bruken av eiendommen på en generell basis, for å skape en best mulig brukeropplevelse for

kundene. Om nødvendig vil Leverandøren forelegge personvernserklæringer mv. som Kunden

er forpliktet til å signere.

10. HENSYN TIL ANDRE KUNDER

Kunden har ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø i Lokalene, og skal ta hensyn til de andre

kundene. Dette innebærer blant annet at passende antrekk skal benyttes og at god hygiene

skal ivaretas. Sterk parfyme og andre produkter som kan virke allergifremmende hos andre

kunder, skal unngås. Ringelyd på telefon skal holdes på et lavt nivå.

11. UTENFORSTÅENDE

Kunden kan ha besøk av gjester i Lokalene i forbindelse med egen virksomhet.

Kundens ansatte og eventuelle gjester skal opptre forretningsmessig. Kunden plikter å se til at

ansatte og gjester følger Husordensreglene.

12. TAUSHETSPLIKT

Sensitiv informasjon (personlig eller forretningsmessig) som Kunden kommer over og som

gjelder andre kunder, kunders arbeidstakere, gjester eller nærstående, har Kunden

taushetsplikt om.

13. ANNEN UTILBØRLIG ATFERD

Annen atferd som ikke kan plasseres under noen av de ovenfor nevnte Husordensregler er

ikke tillatt dersom den kan karakteriseres som utilbørlig. Ulovlig adferd skal alltid regnes for å

være utilbørlig.

14. ENDRING AV HUSORDENSREGLENE

Leverandøren forbeholder seg rett til å endre Husordensreglene ved behov med virkning for

fremtidig bruk av Lokalene. Kunden vil i så tilfelle varsles på e-post eller telefon.

Kunden er imidlertid selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende

Husordensregler.
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