HYRESAVTAL

KÅRSTA EKSKOGENS BYGDEGÅRDSFÖRENING

AVTAL UPPRÄTTAT MELLAN KÅRSTA EKSKOGENS BYGDEGÅRDSFÖRENING(UTHYRARE) OCH NEDANSTÅENDE
HYRESTAGARE
1. Detta avtal ska ha signerats av bägge parter och villkoren i 5§ nedan skall ha uppfyllts innan
bokningen vinner laga kraft. Denna handling upprättas i två exemplar varav parterna tagit varsitt.
2. Rökning är förbjuden inomhus.
3. Det får inte vistas mer än 150 personer i lokalen samtidigt enligt direktiv från brandmyndigheten.
4. Lokalen får ej användas för evenemang/uppträdanden som är av rasistisk, diskriminerande eller
våldsam karaktär.
5. Det åligger hyrestagaren att erlägga en depositionsavgift om 3 000 kr som återfås efter återlämnande av
nyckel. Ange kontonummer för återbetalning här _______________________________________
6. Om evenemanget är att anse som en offentlig tillställning åligger det hyrestagaren att ansöka om
tillstånd hos polismyndigheten.
7. Uthyraren har full rätt att säga upp lokalbokningen om det framkommer uppgifter som ej
överensstämmer med de villkor som upprättats. Uthyraren frånsäger sig alla eventuella kostnader vid
en sådan avbokning. Denna avbokning får ske fram till tre(3) dagar före hyrestillfället.
8. Hyrestagaren är ansvarig och ersättningsskyldig för skador som uppkommit inne i lokalen samt ute på
hus och tomt pga. oaktsamhet eller skadegörelse. Det åligger hyrestagaren att kontrollera att gäster
endast vistas inom lokalens ytor som parterna kommit överens om. Vid kvittering av nyckel skall
gemensam besiktning av lokalerna genomföras.
9. Efter evenemang är hyrestagaren ansvarig för att återställa använd utrustning, städa lokalen(dvs.
plocka ihop allt löst skräp i och utanför lokalen, sopa och torka golv, rengöra toaletterna, tömma
papperskorgar samt se till att lokalen är i samma skick som vid tillträdet), ta med sig sopor samt
meddela uthyraren om något gått sönder. Vid undermålig rengöring/städning äger uthyraren rätt att
debitera hyrestagaren med 300:-/timma för ovan angivna uppdrag. Avgiften dras av från deposition
eller faktureras hyrestagaren i efterskott.
10. Det åligger hyrestagaren att till uthyraren meddela namn, adress, telefon och personnummer för ansvarig
person. Lägsta ålder att teckna detta avtal är 23 år.
11. Uthyraren har rätt att med hjälp av polis omedelbart avbryta evenemanget om det sker ett uppenbart
brott mot punkt 1-10 i detta avtal. Uthyraren frånsäger sig allt betalningsansvar gentemot hyrestagare
för ev. merkostnader, förlorade intäkter eller artistkrav om hyrestagaren själv avbryter
evenemanget eller om uthyraren avbryter evenemanget pga. det som angivits eller annat brott mot
detta avtal.
HYRESTID
DATUM: __________________________ Från kl. ____________ Till kl. _____________
UPPGIFER OM HYRESTAGARE
HYRESTAGARENS NAMN: __________________________________________________________
PERSONNUMMER: __________________________________________________________
ADRESS: __________________________________________________________
EPOST: __________________________________________________________
Kårsta Ekskogen den __________________________________________________________
____________________________________ ________________________________
NAMNTECKNING OCH NAMNFÖRTYDLIGANDE HYRESTAGARE

Om du vill skicka avtal via epost: bokning@kebygdegard.se

OBS! Hyran skall vara Kårsta Ekskogens bygdegårdsförening tillhanda 2 bankdagar INNAN hyresdatum. Inbetalning sker till
Plusgiro 75 61 88-9 eller Swish 123 181 44 66. Referera till hyresdatum och hyrestagare vid inbetalningen.
Lokalhyror i bygdegården: 1-3 h 300kr 1-5 h 500kr Efter 5 tim deb. dygn 2000kr Stol 50:-st Bord 50:- st Kuvert 20:- st

