UTHYRNINGSAVTAL
Parterna____________________________________________

________________________________
HYRESGÄST
Person/Organisation ………….………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
Faktureringsadress

……………………………………………………………………………………………………………………………

Postnummer .…..…………………………… Ort

……..………………………………………………………………………………

Telefon ………..………………………………… E-post ……………………………………………………………………………………..
Referensperson ………………………………………………………………………………………Ref.nr: …………………………………
Telefon …………………………………………… E-post …………………………………………………………………………………….
Person-/Organisationsnummer

……………………………………………………………………………………………………….

Den som hyr får inte överlåta eller upplåta Galleriet/lokalen i sin tur.
Hyresgästen måste själv ha försäkring och sköta sin ev. marknadsföring.
UTHYRARE
Namn
Adress
E-post
Organisationsnr.
Firmatecknare
Hemsida

Konstnärernas Kollektiv Verkstad, KKV Halmstad
Fiskaregatan 21, 302 90 Halmstad
kkv.halmstad@hotmail.com
802511-7790
Ordförande Anna Lovisa Gabrielsson och ekonomiansvarig Susanne Sverdrup
www.kkvhalmstad.se

KKVs KONTAKTPERSON som är behjälplig med att svara på frågor o.dyl. under uthyrningstiden
Namn

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon ……………………………………….…… E-post ……………………………………………………………………..………………
LOKAL - överenskommen del av KKVs lokal________________________________________________
Verkstäder som hyrs ut ….……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ändamål lokalen ska användas till
(utställning/kurs/föreläsning)
……………………………………………………………………………………………………….
Lokalen hyrs ut i befintligt skick (tömd/städad/annat)
Uthyraren fritar sig från allt ansvar, om uthyraren genom omständigheter utom dennes kontroll,
inte kan tillhandahålla hyresobjektet.

Det åligger den som hyr Galleri Najaden/lokal i KKV:s lokal att vara aktsam, anmäla eventuella
skador eller brister omgående som uppstår under hyrestiden i lokalen.
Hyresgästen ansvarar för skada eller förlust av inventarier samt för skador på lokalen, som uppkommit
genom vårdslöshet eller försummelse av hyresgästen eller någon som hen inbjudit till lokalen.
Före hyresperiodens slut är hyrestagaren skyldig att iordningställa lokalen inför återlämning.
Lokalen ska lämnas i godtagbart skick, tömd och städad.
HYRESPERIOD________________________________________________________________________
Lokalen hyrs ut fr.o.m.

……………………………………

t.o.m

………………………………………….

Hyresperioden avser den dag då lokalen görs tillgänglig för hyresgästen till den dag då lokalen skall
återlämnas, i tömt och städat skick.
Det är en månads ömsesidig uppsägning.
UTHYRNINGSKONSTNAD_______________________________________________________________
Hyran är ……………….kr/(dag/vecka)

Total hyreskostnad ………………………………….kr

Inbetalning ska ske inom 30 dagar från det att fakturan är mottagen.
Inbetalning görs på Nordea Plusgiro 92 65 06-7
Vid utebliven eller försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen
och en påminnelseavgift på 60 kr tas ut när vi skickar en betalningspåminnelse.
I hyran ingår kostnad för uppvärmning, elström, VA-avgifter och varmvatten.
Vissa inventarier såsom bord, stolar och gatupratare går att låna efter överenskommelse.
Hyresgästen ansvarar själv för städning och sophantering.
UNDERSKRIFTER______________________________________________________________________
Halmstad datum ………………………………………………

………………………………………………………………………….
Namnteckning ansvarig hyresgäst

……………………………………………………………….
Namnförtydligande

Halmstad datum ……………………………………………...

………………………………………………………………………...
Namnteckning uthyrare
Medlem i KKV

…………………………………………………………………
Namnförtydligande

Upprätta lika många original av avtalet som det finns parter.

