HYRESKONTRAKT

KLUBBSTUGAN

SKOGHALL

Stugan ligger 1, km NORR Skoghalls centrum N.59.19.600; E.13.27,.540
Stuga med utsikt över älven med en öppen altan mot norr.
Pentry kök och nyrenoverat allrum. TV ( 6 kanaler basutbud) CD och radio finns.
Toalett med dusch, finns angränsade rum. Städutrustning finns i städskåpet (på gång) på toaletten.
Toaletten hållas låst med separat nyckel (finns i nyckelskåpet).
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Uthyres:
Pris:
Pris/klubbmedlem:
Eventuell städavgift:
Betalning: All betalning sker

Aret runt
500 SEK
250 SEK
500 SEK
i förskott

mellan kl: 16 - 12 efterföljande dag (ej övernattning)
och andra föreningar
(vid eventuell anmärkning)
postgiro 6216840-6 eller kontant till stugvärden.

Faciliteter:
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Badmöjlighet inom 100m
Dusch
Elspis m keramikhäll och ugn
Frysbox
Utrustat kök exkl. diskmaskin

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Ja Husdjur tillåtna
Ja Kylskåp
Kvadratmeter: Stuga: 50 m2 1 rum o kök ,toalett

Rökfritt
Trädgårdsmöbler på altan
Luftkonditionering (på gång)
TV/CD radio
Ugn + mikro
Grill på altan
Fiske från land
SjÖSättningsramp m brygga

Ordningsregler:
Kontrakt upprättas alltid mellan hyrestagaren och representant för föreningen.
Hyrestagaren har fullt ansvar för stugan inkl inredning och utrustning under uthyrningstiden.
Hyrestagaren måste närvara i samband med användandet av stugan.
Inga "ungdomsfester" utan vuxet sällskap får förekomma.
Hänsyn ska visas så att omkringvarande ej störes.
Allmänt socialt beteende krävs.
Rökning är förbjuden stugan.
Ingen övernattning får ske i stugan.
Lämna aldrig fönster och dörrar olåsta när du lämnar stugan.
Stäng alltid av elektronik som t.ex. TV och kaffebryggare när du lämnar stugan.
Lämna aldrig levande ljus utom synhåll.
Kontakta genast stugvärden om skador på stugalinredning uppstår tel. 0730699381
Larm startas på brytare bredvid entredörr och startar efter 30 sek.
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Städning stuga/toalett och utomhus:
Torka av alla bord ,bänkar och plocka in allt som ska vara i skåpen.
Torka av spis ugn mikro och fläkt.
Om kylskåpet använts ska detta städas ur.
Dammsug och våttorka golven.
Alla sopor,matrester,glas och flaskor mm. Transporteras bort av hyrestagaren.
Sätt i en ny soppåse hinken. OBS Hyresvärden ska godkänna städning för att undvika städavgift.
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Hyrestagaren

kvitterar ut hämtning av nyckel kod och godkänner ovanstående villkor

Hyrestagarens

namn:

Hyrestagarens
Medlems nr:

namnteckning:
-

Skoghall den
Hjärtligt välkomna till vår klubbstuga.

Stugvärd:

_
_

_

Städning godkänd:

Datum
Parterna har var sitt exemplar av detta dokument

_

