Hyra av Jönköpings Roddsällskaps lokal på Klubbhusgatan 1. (vers. 20160331)

Allmänt
 Lokalen tillhör Smålands äldsta nu aktiva idrottsklubb och drivs helt genom ideella insatser från
medlemmarna. Klubben vädjar om aktsamhet vid tillställningar.
 Hyresgästen är ansvarig för byggnaden och säkerheten under hyrestiden
 I lokalen får max 100 personer befinna sig samtidigt. Utfällbar brandstegen från balkongen är
nödutgång vid brand.
 Rökning är inte tillåten inomhus samt övernattning är ej tillåten.
 Rökmaskiner tillåts inte pga brand/röklarm. Eventuella utryckningskostander



debiteras hyresgästen
Hyran är 3500 kr. Städavgift tillkommer (se nedan). Deposition på 2000 kr betalas i samband med
inskickning av kontraktet. Hyran betalas en månad i förskott. Depositionen återbetalas när lokalen
återlämnats i överenskommet skick, eller vid avbokning minst 30 dagar innan ert bokade datum.
Tillgång till balkongen och köket ingår samt tallrikar och bestick.

Hyresgäst (namn) ……………………………………Mobil nr ……………………………
Vid återbetalning av deposition: Bank………………Kontonr……………………………
Tillgång till lokalen är kl. 14 till kl. 14 dagen därpå. Hyres-alternativ: vid återlämning av nycklar skall
lokalen vara (markera alternativ)
□

□
□
□

1. Hyra 3500 kr.
Städad = golven och borden avtorkade. Toalett städad och avtorkad. Möblering återställd.
Sopor tas omhand av hyresgästen. Diskat och iordningställt i köket. Hall och toaletter. Det finns
en lista i köket.
2. Hyra 3500 kr + 2000 kr städavgift
Grovstädad = Sopor tas omhand av hyresgästen. Disken diskad och tillbakaställd. JRS ordnar
med övrig städning.
3. Hyra 3500 kr + 4000 kr städavgift
Ej städad= Sopor tas omhand av hyresgästen. JRS ordnar med all städning
+ Önskas tillgång till lokalen för dukning kvällen innan tillkommer 2000 kr (om ledig)

Städavgift betalas kontant vid utlämnandet av nyckeln. Kvitto lämnas om ni önskar.
Vi önskar tillträde till lokalen:

Från kl……..den ___/___ Till kl…….den ___/___

Utcheckning/Återlämning nycklar:

Datum:………………………Tid:……………………

Överenskommit Hyra (från valt alternativ 1-3 ovan):
Hyra………………kr + Deposition…………….kr
+ Tillägg för tidigt tillträde av lokal kvällen innan ………………kr =…………………………kr
OBS! Namn och datum för uthyrning på all inbetalningar! Samt meddela oss via mail till
hyrroddarnas@gmail.com, gärna på pågående mail kedjan. Tack för hjälpen.
………………………………………………
Hyresgäst

Adress:

Jönköpings Roddsällskap
Box 2111
550 02 Jönköping

………………………………………………..
Uthyrare

Bankgiro:
Orgnr:
Swish:

5118-2384
826000-2293

123 173 38 07
(skriv namn o datum för uthyning vid alla inbetalningar)

