HYRESKONTRAKT FÖR FURUBORG
Hyresvärd:

Kontaktperson:

Degerby Ungdomsförening r.f
Furuborgsgränd 4
10160 DEGERBY
Yvonne Österberg
040 5101475

Bankförbindelse:
Betalningsvillkor:

FI77 4170 0010 1796 00
14 dagar

Johan Lindholm
0400 838043

Hyrestagare:
Ansvarsperson:
Arrangemang:
Adress:
Telefon:
E-post:
Degerby Ungdomsförening rf. hyr ut Furuborg med inventarier
till ovannämnda hyrestagare på följande villkor :
Datum & Tid:

____/____ 202__

Hyra:

______

+

kl._______till den ____/____ 202__
+

______

Hyresgästen förbereder festen från (datum & klockslag):

kl._______
€

=

______

________________

Övriga villkor:
1. Furuborg överlämnas till hyresgästen vid ovan nämnda klockslag.
2. Hyresgästen ansvarar för ordningen under uthyrningen, både inom- och utomhus.
3. Var försiktig med att skada väggar och golv. Inga spikar eller skruvar i väggarna, torka upp spill från golven.
4. Tobaksrökning är förbjuden inomhus i hela Furuborg. Gäller även användning av rökmaskin.
5. Efter uthyrningen sopar och torkar hyresgästen golven, tömmer sopkorgar och slänger avfallet i soplådan utomhus.
6. Inventarierna placeras på sina platser. Gäller såväl möbler som kärl. Se sid 2 gällande städning och återställande!
7. Hyresgästen ersätter eventuella skador på hus och inventarier till deras fulla värde.
8. Användning av stilettklackar förbjuden inomhus!
9. Matlagning genom stekning är inte tillåten i större mängder pga bristfällig fettseparering och fläkt-kapacitet
10. Övriga överenskommelser:_______________________________________________________________________
Hyresalternativ:
Hela Furuborg:

[

]

Salen:

[

]

Buffé:

[

]

Övr. vinstbr.verksamhet:[

]

Buffé + kök:

[

]

Detta kontrakt har uppgjorts i två (2) likalydande exemplar. Hyresgästen undertecknar
båda exemplaren, behåller själv den ena kopian.
Degerby den

________/_______.202____

_________________________
Arrangör/Ansvarig person

_________________________

_________________________

Yvonne Österberg

Namnförtydligande

Välkommen att trivas på FURUBORG !
Vänd !

Uthyrning av Furuborg för ungdomsfester, klassfester och andra arrangemang
där majoriteten av deltagarna är under 20 år:
Uthyrarna skall representeras av en ansvarsperson som är minst 24 år gammal, med anknytning till föreningen
eller Degerby i allmänhet. Denna person undertecknar hyresavtalet. I tillägg skall det på festen finnas ca. 5 % av
deltagarantalet, minst 24 åriga personer, som ordningsmän. Dessas namn skall delges DUF minst 2 dagar innan
festdatum. DUF önskar också poängtera att lokalen i regel uthyrs för slutna privata fester. Ifall utomstående har tillträde
till festen bör festen ha myndighetstillstånd med officiella ordningsmän.
Styrelsen behandlar alla ansökningar om uthyrning separat. Styrelsen förbehåller sig rätten att förkasta en hyresansökan.
Ordningsmän:
Namn

Soc.skydds sign.

OBS!
En garantisumma på 150-200 € kan uppbäras på förhand, innan uthyrning.
Efter uthyrning utförs slutgranskning av fastigheten, om möjligt tillsammans med hyresgästen.
Vid slutgranskningen konstateras att städningen och återställande är på en tillfredsställande nivå och
att inga skador på fastighet och lösöre uppkommit. Garantisumman returneras.
För eventuell städning i efterskott ansvarar antingen hyrestagaren eller av Degerby UF
anlitad städtjänst.
För städningen debiteras 50 € per påbörjad timme, dock minst 70 €.

