HYRESAVTAL AVSEENDE SCOUTSTUGAN
Gribbylunds Fastighetsägareförening u.p.a.

Hyresvärd
Gribbylunds Fastighetsägareförening u.p.a., org.nr. 702000-7972
c/o ORDFÖRANDE, GATUADRESS, POSTADRESS
TELEFON, MEJLADRESS

Hyresgäst
NAMN/FIRMA, PERSON- ELLER ORG.NUMMER
KONTAKTPERSON, GATUADRESS, POSTADRESS
TELEFON, MEJLADRESS

Hyresobjekt
Hyresavtalet avser tillfällig och kortvarig uthyrning av Hyresvärdens byggnad benämnd
"Scoutstugan" vid Rönningesjöns nordvästra strand, för privata fester, sammankomster och andra
evenemang. Med hyresobjektet följer även inventarier enligt bifogad förteckning, bilaga 1.

Hyresperiod
Scoutstugan uthyres under följande tid/tider:
DATUM OCH KLOCKSLAG

Hyreskostnad
Hyran för Scoutstugan enligt detta avtal uppgår till

kr och skall erläggas en vecka före

hyrestidens början till Gribbylunds Fastighetsägareförenings plusgiro nr: 152280-4. Kvitto på
inbetalning överlämnas vid kontraktsskrivning och nyckelutlämning.

Deposition
Hyresgästen erlägger kontant en deposition på 500 kr vid uthämtning av nyckel. Denna deposition
återbetalas vid hyrestidens slut, efter att Hyresvärden inspekterat och godkänt objektet.
Hyresvärden kvitterar mottagande av depositionen genom undertecknande av detta hyresavtal.

sid 2.

Övrigt


Rökning är förbjuden i Scoutstugan.



Hyresgästen är införstådd med att det varken finns vatten eller avlopp i Scoutstugan.



Hyresgästen eller den person som representerar Hyresgästen och kvitterar ut nyckeln skall
vara myndig och närvara på plats under hyrestiden.



Hyresgästen ska avlämna Scoutstugan och det intilliggande området väl avstädat och fritt
från egna tillhörigheter och skräp.



Hyresgästen debiteras för kostnad som Hyresvärden kan komma att vidkännas till följd av
skadegörelse, larmutryckning, kompletterande städning, m.m.



I den mån husgeråd eller andra föremål enligt inventarieförteckningen skadats eller
förkommit debiteras kunden för inköp av motsvarande skadat / förkommet föremål.



Om nyckel förloras debiteras Hyresgästen den fulla kostnaden för att byta låscylinder och
införskaffa nya nycklar.

Besittningsskydd
Hyresgästen är införstådd med att detta avtal, som varken avser boende eller någon kontinuerlig
verksamhet, inte är förenat med någon typ av besittningsskydd, vare sig direkt eller indirekt.

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Täby den DATUM

Gribbylunds Fastighetsägareförening u.p.a
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NAMNFÖRTYDLIGANDE

HYRESGÄSTENS NAMN/FIRMA
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NAMNFÖRTYDLIGANDE
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