
HYRESKONTRAKT FÖR SMÅSKOLAN

Hyresvärd: Köpbacka byaförening – Köpbackan kyläyhdistys r.f.

Varfsvägen 2   Bankförbindelse:   FI92 4055 7620 0511 78
07900 LOVISA Betalningsvillkor:  14 dagar

Kontaktperson: Alf Lindroos ( Pirjo Keskisaari-Grahn )
0405517933 ( 040 7236633)

Hyrestagare:

Ansvarsperson: *)

Tillställning:

Adress: *_________________________

Telefon: *_________________________

E-post: *_________________________

Köpbacka byaförening – Köpbackan kyläyhdistys r.f. hyr ut Småskolan med inventarier
till ovannämnda hyrestagare på följande villkor :

Datum & Tid: ____/____ 202__ kl.______  till den ____/____ 202__ kl._______

Hyresalternativ: hel dag fest möte €______ ______ ______ _____________

Hyrestagaren förbereder fest-tillställningen från (datum & klockslag): _________________________

Övriga villkor:

1. Småskolan överlämnas till hyrestagaren vid ovan nämnda klockslag. Nyckeln fås och returneras enl. överenskommelse.

2. Hyrestagaren ansvarar för ordningen under uthyrningen, både inom- och utomhus.

3. Ansvarspersonen bör vara minst 24 år gammal och närvara hela tillställningen. *) Kontaktuppgifter, om ej hyrestagare.

4. Tobaksrökning endast utomhus. Fimpar och snusbussar samt annat skräp bör städas från gården.

5. Efter tillställningen städar hyresgästen utrymmen väl, tömmer sopkorgar och slänger avfallet, ändamålsenligt sorterat.

6. Inventarierna placeras på sina platser. Gäller såväl möbler som kärl.

7. Hyrestagaren anmäler eventuella skador på hus och inventarier till kontaktpersonen och ersätter dem till deras fulla värde.

8. I fall av fest, efterstädning senast till kl. 12 påföljande dag.

9. OBS! Festen avslutas senast kl 02. Grannarna ges nattro, absolut senast kl. 24.

10. Övriga överenskommelser:_______________________________________________________________________

OBS!  1) Lokalen uthyrs för slutna privata tillställningar.
          2) Om majoriteten av festdeltagarna är under 20 år representeras hyrestagaren av en ansvarsperson
              som undertecknar kontraktet.
          3) För o-tillfredställd städning debiteras 50 euro per påbörjad timme, dock minst 70 euro.

Lovisa den ________/_______202____ _________________________
Arrangör / Ansvarig person

_________________________ _________________________
Alf Lindroos , kontaktperson Namnförtydligande

Detta kontrakt har uppgjorts i två (2) likalydande exemplar. Hyresgästen godkänner
villkoren och undertecknar båda exemplaren, behåller själv den ena kopian.

Välkommen att trivas på SMÅSKOLAN !


