Ordningsregler för hyra av Ulricehamns Fritidsfiskares stuga
(Bilaga till hyresavtal vid hyra av klubbstugan)
1.

Skador på stugan eller inventarier skall bekostas av hyresgästen.
Blankett för eventuella skador på stugan eller sönderslagna inventarier skall fyllas i och lämnas
tillsammans med nyckeln efter hyrestidens utgång.

2.

Hyresgästen svarar för att omkringboende eller omgivning inte störs.

3.

Stugan skall vara utrymd och städad senast vid hyrestidens slut.
Om städning inte godkänns debiteras 500 kr.

4.

Vid förlust av nyckel debiteras kostnaden för byte av låssystem.

5.

Hyresgästen svarar för att skräp inte slängs på tomten kring stugan.

6.

Städning
•
•
•
•
•
•
•

Golv skall dammsugas och våttorkas
Toaletter och tvättställ skall rengöras noggrant
Porslin, bestick, grytor och annan utrustning skall diskas, torkas och placeras på därför
avsedd plats
Diskmaskin skall tömmas
Spis, ugn och kyl/frys skall vara väl rengjorda
Sopor och övrigt avfall skall bortforslas
Städutrustning och rengöringsmedel tillhandahålles av föreningen

7.

Rökning i stugan är förbjuden
• Vid rökning utanför stugan skall fimpar, m m slängas på avsedd plats
• Om rökning sker i lokalerna svarar hyresgästen för saneringskostnaderna

8.

När stugan inte nyttjas skall dörrar och fönster vara låsta resp. reglade.

9.

Parkering skall ske på därför avsedd plats.

10. Nycklar avhämtas och återlämnas enligt överenskommelse med stugvärden.
11. Betalning sker till bankgiro 713-7052 eller Swish 123 368 15 90 innan hämtning av nyckel.
12. Hyresvärden ansvarar inte för utrustning eller annat, som tillhör hyresgästen eller dennes gäster.
Detsamma gäller skada eller annat som kan drabba hyresgästen eller dennes gäster.
13. Åldersgräns för att hyra stugan är 25 år.
Hyresgäst har inte rätt att överlåta hyresrätten till annan person.
14. Hyresgästen ansvarar för att dennes gäster följer dessa ordningsregler.
15. UFF äger rätt att bryta hyreskontraktet om uthyrningen utgör ett hinder i föreningens verksamhet.
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