Hyresavtal Frölunda OL klubbstuga
Hyresgäst -Namn
Personnummer
Adress
Telefon
Hyresdag
Uthyrare namn och tfn.nr.
Den som står som hyresgäst skall närvara i stugan under uthyrningen. Det är inte tillåtet att hyra
stugan till annan person.
Hyreskostnad skall vara Frölunda OL tillhanda senast en vecka innan hyresdagen. Den betalas till
Frölunda OL:s konto nr 5851-0488
Gästkod till det digitala låset lämnas enligt överenskommelse.
Hyresgästen förbinder sig att följa de brand och säkerhetsinstruktioner och ordningsregler som finns
för stugan och att förmedla dessa till övriga som befinner sig i klubbstugan.
OM övernattning skall ske i klubbstugan skall anmälan till räddningstjänsten göras via hemsidan
www.rsgbg.se/blankett tillfällig övernattning
Hyresgästen förbinder sig att städa klubbstugan efter användandet enligt de instruktioner som finns.
Om stugan inte är fullgott städad debiteras en städavgift med 1000 kronor.
Hyresgästen förbinder sig att ersätta material/utrustning, inventarier eller annat som skadats eller
förlorats.
Ordningsregler vid uthyrning av Frölunda OL klubbstuga
Hyresavtal skall undertecknas och skrivas i två exemplar, ett till hyresgästen och ett till uthyraren.
Brandinstruktionen skall gås igenom och förmedlas av hyresgästen till övriga som är i stugan.
Klubbstugan ligger i naturreservat. Följ de regler som gäller för naturreservatet.
Rökning är inte tillåten i klubbstugan.
Klubbstugan skall efter hyresperioden lämnas i det skick den mottagits.
Klubbstugan skall städas enligt instruktioner och möblering återställas. Porslin och husgeråd diskas
och ställs in i skåp och lådor.
Sopor skall tas med från klubbstugan.
Nödutgången i stora rummet skall låsas när klubbstugan lämnas utan tillsyn.
Kontakter till kaffekokare och vattenkokare skall vara urdragna.
När klubbstugan lämnas utan tillsyn skall bastun vara avstängd, diskmaskinen skall vara avstängd och
vattenkranen till den stängd.
Om något gått sönder eller förlorats skall detta anmälas till uthyraren.
Toaletterna är anslutna till tankar, alltså ej anslutna till det kommunala avloppsnätet. Om något
problem skulle uppstå med avloppet måste uthyraren omedelbart kontaktas.

Undertecknas av hyresgäst

