Bokning/Hyrning av Kvarterslokalen Backenhus 1

Kryssa i vad som hyrs !
Avser:

Kvarterslokal

Kök

Toalett

För att boka kvarterslokalen ska den som hyr kvarterslokalen dvs. hyrestagaren gäller följande
regler:
- Hyrestagaren ska vara boende på området Backenhus 1och inneha en ålder av minst 18år.
- Hyrestagaren ska vara i lokalen under uthyrningen. Uthyrningsperioden är satt till max
1 dygn vid ett tillfälle och hyrestagaren ska kunna uppvisa legitimation vid hyrning.
- Hyrestagaren ska skriva under ett Hyresavtal och uppfylla de regler som står där.
- Hyrestagaren är ansvarig att följa de regler som gäller.
- Hyrestagaren är ansvarig att informera övriga personer, som är delaktiga under denna
uthyrningsperiod, i vilka regler som gäller under uthyrningen.
1.

Lokalerna uthyres from

tom

2.

En deposition på 500SEK erläggs i samband med underskrift av detta kontrakt.

3.

Det åligger hyrestagaren att lämna lokalen/lokalerna i befintligt skick och väl städad vid
återlämnande

4.

Hyrestagaren ska väl vårda och akta den upplåtna egendomen.
Skulle skada inträffa, svarar hyrestagare härför, såvida han/hon inte kan visa, att
han/hon eller någon annan han/jon svarar för inte är vållande till skadan.
Det åligger således hyrestagaren att efter hyrestiden slut ersätta för skada på eller förlust
av inventarier i lokalerna.

5.

Hyrestagaren förbinder sig att respektera de ordningsregler som gäller.

6.

Hyrestagaren får inte utan tillstånd upplåta eller överlåta bokningen/hyrningen till
någon annan.

7.

Depositionen återfås efter hyrestidens slut då en godkänd besiktning av
lokalen/lokalernas städning är gjord av föreningens representant.
Nycklarna lämnas igen.

8.

Föreligger det oklarheter i beslut om uthyrning/bokning åligger de föreningens
representant att inhämta erforderlig samtycke från bostadsrättsföreningens styrelse för
tillstånd till uthyrning/bokning.

9.

Detta avtal är skrivet i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Genom underskrift kvitteras hyrestagaren 1 st uppsättning av nyckel till lokalerna.

Föreningens representant
(Styrelseledamot från Backenhus 1)

Hyrestagare

Ort/datum…………………………….

Ort/datum………………………….

Signering

Signering

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Adress /tel.nr

Adress /tel.nr

