
 
 

                           HYRESAVTAL FÖR KLUBBLOKAL 

                         ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 

                                                      SID 1 (2) 

 
                                                                                           Avtal nr……… 
Bokningsdatum……………… 

 

Mellan Enens Båtägares Ekonomiska Förening, 716442-2250 nedan kallad ”Föreningen” och 

 

Namn……………………………………………………………………………………………. 

 

Adress…………………………………………………………………………………………… 

 

Medlemsnummer………………                            Telefon…………………………………….. 

 

Nedan kallad ”Hyresgästen”, har idag (bokningsdatum) följande överenskommits. 

 

Hyresgästen har rätt att hyra klubblokalen för följande ändamål:……………………………… 

 

Hyrestiden omfattar perioden f.o.m……………………………kl……………………………… 

                                                t.o.m…………………………… kl……………………………… 

 

Hyresbeloppet på…………….kr (varav moms………….kr) skall erläggas innan lokalen tages i 

bruk. Beloppet insätts på Bankgiro 5888-0493 senast en månad före tillträdesdatum, angiv 

Lokalhyra + medlemsnummer. 

 

Om lokalen är hyrd för mer än 10 timmar och avbokning sker senare än en månad före  

tillträdesdatum utgår en avgift på 500 kr, som regleras via inbetalt hyresbelopp. 

 

Deponeringsavgift på 1000 kr överlämnas till uthyraren, när nyckeln överlämnas och  

hyresavtalet godkännes, se övrigt §2 på sid 2                                              Överlämnat……..(ja/nej) 

 

§1.  Hyresgästen, som själv skall deltaga, är personligen ansvarig för alla eventuella uppkomna 

skador. Hyresgästen förbinder sig att se tillse att musik samt annan för omgivningen störande  

       verksamhet, upphör senast kl. 24.00.      

Lokalen tillika utnyttjade områden utanför lokalen skall lämnas i normal-städat och iordningställt  

       skick. Observera att sopor från tillställningen EJ får lämnas i befintliga sopkärl utanför lokalen, utan  

       skall medtagas av hyresgästen. 

 

§2.  I den mån det uppkommer skador på inventarier och inredning, kommer Hyresgästen att 

      debiteras för detta. Likaså om bristande städning utförts eller vid förlust av 

      huvudnyckel. Hyresgästen kommer också att debiteras för överskriden hyrestid samt 

      påvisande ekonomiska eller ideella skador eller obehag och störning i övrigt som 

      Hyresgästen kan ha åsamkat grannar till hyreslokalen. 

      I första hand används depositionen för, att reglera uppkomna skador eller dylikt i  

      samdåd med Uthyraren. 

 

§3.  Då hyresgästen får tillträde till lokalen genom egen nyckelbricka, gör denne en 

       inspektion huruvida lokalen behöver städas ytterliggare. Denna städning utför Hyresgästen genom         

       egen försorg. Eventuella skador skall meddelas omgående till lokalens uthyrningsansvarige. 

 

 

 



 
 

 

Forts. på sidan 2 

                              HYRESAVTAL FÖR KLUBBLOKAL 

                          ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 

                                                  SID 2 (2) 
 

 

 

§4.  När Hyresgästen tar lokalen i anspråk, skall denne informera sig om nödutgångar och 

       eldsläckningsutrustnings placering samt vid sammankomstens början informera gästerna om    

       detsamma. 

 

§5.  Eventuella tvister i samband med tolkningen av detta avtal, skall avgöras i svensk domstol 

 

§6.  Detta hyresavtal har upprättats i två likalydande exemplar varav Föreningen och 

       Hyresgästen tagit var sitt. 

 

 

Hyresgästen har läst och godkänt hyresvillkoren på båda sidorna. 

Samtliga hyresvillkor godkännes och huvudnyckel kvitteras 

 

 

Onsala den ………………………..                 Kontaktperson………………………………….. 

 

……………………………………                  Telefon………………………………………… 

Hyresgästen 

 

 

 

 

Hyresavtalet avslutat, huvudnyckeln är återlämnad. Lokalen är återlämnad i normalt-städat skick 

 

Onsala den…………………….                            Deponeringsavgiften återlämnad…….(ja/nej) 

 

 

för Föreningen…………………………………… 

 

 

 

 

 

Styrelsen 2016 

 

 


