
HYRESAVTAL WBS Kajutan 

Vi önskar hyra WBS klubblokal i enlighet med nedanstående regler. 

Önskat datum:  Kl:  -     Betalar med:           Bankgiro             Swish                Faktura ................................................... .............. ..............

Hyresman: Organisationsnummer:   ............................................................ ..........................................................................................

Adress:  ...........................................................................................................................................................................................................

Postnr: Postadress: ........................................................................... ...........................................................................................................

Telefon: Mobiltelefon: ......................................................................... .......................................................................................................

E-post: .........................................................................................................

Uthyrningsregler: 

1. Medlemmar i WBS får hyra lokalen, dock inte första året.
2. Företag och Föreningar får hyra lokalen.
3. Lokalen får inte hyras för någon form av kalas eller fest samt inga ljud eller aktiviteter som kan uppfattas

störande av omgivningen får ske.
4. Ansvarig hyresperson skall finnas i lokalen under hela tiden lokalen används.
5. WBS egna aktiviteter har alltid förtur.
6. Lokalen hyrs inte ut lördagar och normalt inte storhelger.
7. Begränsad möjlighet att hyra lokalen under maj – augusti.
8. Utrustningen i pentryt får användas och skall efteråt vara väl rengjord och ställd på plats.
9. Sopor och avfall skall vara bortforslat och lokalen väl städad senast kl.10 dagen efter.

Ev skador skall rapporteras och ersättas. Är städningen undermålig faktureras extra städkostnad.
10. Marschaller, facklor, fyrverkeri o.dyl. får inte användas.
11. Rökförbud gäller alltid i lokalen.
12. Utgångarna får inte blockeras och skall vara olåsta när lokalen används.
13. Underskrivet avtal skall finnas. Hyran faktureras när avtalet är undertecknat.
14. 500 kr i deposition för nyckeln erläggs kontant vid överlämnandet.

Hyrespriser: Medlem/Förening Företag 
Måndag – fredag samt söndag. 500 kr 1 500 kr  

Bankgiro 165-1785 eller via Swish 1232199040. 
Ange ditt namn och ”hyra Kajutan”. 

För sponsrande företag och föreningar gäller separata avtal. 
Avbokning av lokalen mot 20 % av erlagd summa. 

Jag bekräftar att jag tagit del av reglerna ovan genom undertecknandet av detta avtal. 

Viken den ………………………………………. 

Hyresman Wikens Båtselskap 

……………………………………………………        ……………………………………………. 

…………………………………………………… ……………………………………………………. 

…………………………………………………… ……………………………………………………. 

Namnförtydligande 

Telefon/Mobil/Mail

Namnförtydligande 

Telefon/Mobil/Mail
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