Ale Brukshundsklubb
Regler angående uthyrning
Klubbhuset kan hyras ut till träningsgrupper och för möten. Vi hyr inte ut till fester eller
kalas.
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Bokningen gäller för hel dag (8 timmar) eller halv dag (4 timmar) om inte annat avtalats.
Görs bokningen av en medlem reduceras priset med 25%. Fler än 10 bokningar per år eller
minst 3 dgr i följd ger 25% rabatt (dessa ska bokas vid samma tillfälle).
Städning görs av den som hyr = plocka undan och ställ iordning bord, stolar och material.
Golvet ska sopas/dammsugas och våt-torkas. Är städningen dåligt gjord eller inte utförd
faktureras 500 kr.
Hyrestagaren är fullt ansvarig om något av uthyrarens egendom skadas eller går sönder.
Uppställning av husvagnar och husbilar över natten på parkeringen är inte tillåtet utan
godkännande i förväg. Inga bilar, husvagnar eller husbilar får köras ner på planerna.
Kontaktpersonen ska ange namn, ev klubbtillhörighet, adress, telefonnummer, epostadress. Hyresavgiften faktureras till kontaktperson efter hyrtillfället.
Avbokning ska ske senast 7 dagar innan bokat datum för att få full återbetalning. Om du
avbokar inom de sista 7 dagarna ges ingen återbetalning.
I köket finns kyl, spis/ugn, mikro, kaffekokare, vattenkokare, diskmaskin att tillgå samt all
annan nödvändig köksutrustning. Bemanning och inköp ordnas av den som hyr.
Som medlem i Ale BK kan du låna stuga/planer en gång per år gratis. Det är dock enbart för
hundrelaterade aktiviteter för dig och dina träningsvänner, inte för någon annan förening
som du är medlem i. Samma villkor för städning, parkering m m som ovan.
Ordinarie klubbverksamhet äger ALLTID företräde. Efteråt ska klubblokal och appellplan vara
återställd i befintligt skick så att ex. kurser kan hållas utan olägenheter.
Kontaktperson för uthyrning eller utlåning är Pia Lilliesköld, tel 070-3719572, e-post
uthyrning@alebk.se

