HYRESKONTRAKT UF HOPPET r.f.
HYRESTAGARE

HYRESVÄRD

Namn : _____________________________

UF Hoppet r.f.

Adress : _____________________________

Karkmovägen 164

Postnr och ort : ______________________

65520 Helsingby

Tel : _______________________________

Tel . +358 50 334 2334

E-post : _____________________________

Thomas Bengs

Hyresperiod : ________________________

AVTALSVILLKOR FÖR HYRA AV LOKAL
§1

Lokalen får endast hyras av personer som är över 18 år.
Hyrestagaren skall ta del av aktuell räddningsplan och brandföreskrifter.
Lokalen hyrs ej ut till ungdomsfester.

§2

Hyran betalas i förskott till Uf Hoppets konto FI2849701040009488, med meddelande:
Hyrestagarens namn och hyresperiod.

§3

Hyrestagaren ansvarar för den allmänna ordningen i lokalen, och för att kringboende
inte störs av aktiviteter i lokalen samt för Uf Hoppets inventarier. Hyresavtalet kan ej
överföras till tredje part
Rökning förbjuden inomhus. Utomhus skall fimpar samlas i kärl.

§4

Lokalen ska vara återställd och städad innan nycklarna återlämnas. I städning ingår bla.
avtorkning av bord och stolar, sopning och våttorkning av golv, städning av kök och
toaletter, tömning av papperskorgar samt att åtgärda eventuell nedskräpning utanför
lokalen. Hyrestagaren bör också iaktta och verkställa borttransport av eventuella sopor
om de inte ryms i befintligt kärl utomhus. Om återställandet ej är utfört anlitar
ungdomsföreningen städfirma, verkliga kostnader +10% behandlingsavgift tillkommer.

§5

Hyrestagaren har tillgång till lokalens utrymmen och utrustning enligt hyresvärdens
anvisningar. Eventuell dekorering ska göras så att den inte skadar väggar, golv eller tak.

§6

Hyrestagaren bekostar själv förbrukningsmaterial såsom wc-papper och dylikt.
Kaffe/te, saft och andra råvaror som kan finnas i skåpen ingår inte i lokalhyran.

§7

Hyrestagaren förbinder sig att informera om skador vållade av hyrestagaren eller
dennes gäster och som inte utgör normalt slitage, och är ersättningsskyldig för
uppkommen skada. Om skador förekommit anlitas företag med lämpliga kunskaper i
återförandet, verkliga kostnader +10% behandlingsavgift tillkommer.
Ersättning för eventuella skador skall erläggas senast inom en månad.

§8

Hyresvärden ansvarar inte för hyresgästens privata tillhörigheter.

§9

Vid borttappning av nyckel förbinder sig hyrestagaren att betala 450 € i ersättning.

LOKALENS HYRA
Pris/timme

30 €

Pris/dygn

250 €

medlemmar 160€

Pris fredag – söndag

350 €

medlemmar 290 €

Pris /möte, barnkalas osv (max 4h – vardagskväll)

40 €

Pris /möte, barnkalas osv (max 4h – helg)

60 €

HYRA AV LOKALENS LÖSÖRE
Bord + stolar eller bänkar 15€ / set

medlemmar 10€/set

___________st _______________€

Ort :

_______________

Datum :

_______________

Underskrifter

_________________________________

______________________________

Hyrestagare

Hyresvärd

