
HYRESAVTAL & REGLER - för uthyrning av Nyarpsstugan
Bankeryds Skid- & Motions Klubb

Hyra
Betalning ska ske i förskott senast en månad (eller enligt information i mail bekräftelse)
innan hyrestillfället till Bankgiro 5417-1665
OBS! Glöm inte att ange namn och hyresdatum vid betalning till bankgiro.

Nyckel till stugan hämtas & återlämnas på Vättergatan 5 Bankeryd enligt överenskommelse med
uthyraren. Ring eller skicka SMS till 0734-188436 innan ni kommer så att säkert någon är hemma.

Genom utförd betalning bekräftar hyrestagaren att han har läst och förstått de
villkor och bestämmelser som gäller för uthyrningen av lokalen och förbinder
sig att följa dessa.

Bestämmelser:
 Hyrestagaren ansvarar för att lokalerna, inredning och utrustning är i samma skick vid återlämnandet

som vid tillträdet
 Hyrestagaren är gentemot uthyraren ansvarig för allt som sker i klubbstugan i samband med

uthyrningen
 Hyrestagaren ansvarar för den allmänna ordningen i och omkring stugan och för att kringboende inte

störs under hyrestiden
 Hyrestagaren måste närvara vid hyrestillfället
 Observera att det i lokalen får vistas max 100 personer
 Övernattning får inte ske i lokalen
 Respektera att det råder rökförbud i stugan
 Marschaller får endast placeras i avsedda hållare utanför entrén
 Fyrverkerier får inte avfyras utan giltigt polistillstånd
 Information om arrangemanget får inte läggas ut på sociala nätverk, typ facebook, twitter, etc.
 Hyrestagaren får ej hyra för kommersiellt syfte, ex: dans med inträde, ej heller någon typ av försäljning

av alkohol får ske
 Hyrestagaren förbinder sig att ersätta skadad inredning och utrustning samt skada på fastigheten med

den verkliga kostnaden
 Förlorad nyckel ersätts med 500 kr
 Sönderslaget porslin och glas ska ersättas. Glas 20 kr/del & porslin 40 kr/del
 Hyrestagaren ansvarar för att städning har utförts enligt nedanstående checklista vid hyrestidens slut
 Alla sopor som uppkommer i samband med arrangemanget omhändertas av hyrestagaren och forslas

bort.
 Uthyraren har rätt att debitera en extra kostnad med upp till 2 000 kr om dessa villkor inte uppfylls eller

om inte städning har utförts till belåtenhet

Checklista för städning
 Alla golv ska vara sopade och våttorkade

OBS! Inga rengöringsmedel får användas i stora salen. Använd endast vanligt vatten!
 Allt skräp (såsom burkar, flaskor, fimpar, papper, etc) som uppkommit i och utanför stugan ska plockas upp

 Toaletter ska torkas av och rengöras  Papperskorgar ska tömmas

 Allt porslin, glas, bestick, etc. som använts ska vara diskat  Bord och stolar ska vara avtorkade och ställda på avsedd plats

 Om kök använts ska det var avtorkat och i ordning plockat  Tillse att alla dörrar är låsta när stugan lämnas


