REGLER FÖR HYRA AV RYDEBÄCKS IF:S KLUBBSTUGA
Vem/vilka Alla medlemmar i RIF som fyllt 20 år samt andra föreningar vars
syften och verksamhet är förenliga med RIF:s ideer får hyra RIF:s
klubbstuga för möten och sammankomster.
Bokning

Bokning, hämtning och återlämning av nyckel sker enligt
överenskommelse på telefon 042 – 22 18 30.

Ansvar

Hyresgästen svarar för ordning, säkerhet och eventuella kostnader
för skador.

Lokaler

Klubbstuga för 40 personer (det finns bord och stolar i lokalen samt
ytterligare stolar i förråd så att hyresgästen kan möblera efter sitt
önskemål) samt toalett och kök

Kostnad

För möte upp till 2 timmar
200:- / tillfälle
För möte 3 - 4 timmar
400:- / tillfälle
För heldag 08 - 21
600:- / tillfälle
För kväll från 16 – 12 påf dag
600:- / tillfälle
Deposition
300:- / tillfälle
Hyra och deposition skall betalas i förskott.
Depositionen återbetalas när nyckel återlämnas under förutsättning
att lokalen är städad och oskadad.

Säkerhet

Nödutgångar får aldrig blockeras.
När lokalerna lämnas stängs alla fönster och alla ytterdörrar låses.
Övernattning får förekomma under förutsättning att tillstånd
erhållits av brandmyndigheterna och att deras anvisningar följs av
hyresgästen.

Ordning

De delar av lokalerna som använts ska rengöras.
Golven ska torkas med fuktig mopp i de lokaler mat och dryck
hanterats. Övriga utrymmen ska torrmoppas eller dammsugas och
vid behov torkas med fuktig mopp. Material finns i städrummet.
Köket ska ställas i ordning, kylskåp tömmas och städas, disken
diskad och inställd på plats och golvet torkas med fuktig mopp.
Alla möbler sätts tillbaka på ordinarie plats.
Alla sopor ska tas med eftersom vi inte har någon soptunna.
Aktiviteterna får ej vara störande för omgivningen.
RIF:s verksamhet är ideell så iaktta största möjliga varsamhet med
inventarier och lokaler tack.
RIF:s alkoholpolicy är att öl och vin kan serveras till mat.

Skador

Kostnader för skador som ej täcks av depositionen ersätts av
hyresgästen efter reparation.

AVTAL - HYRA AV RYDEBÄCKS IF:S KLUBBSTUGA
Bokning

Bokning, hämtning och återlämning av nyckel sker på RIF:s kansli
telefon 042 - 22 18 30

Ansvar

Hyresgästen svarar för ordning, säkerhet och kostnader för eventuella
skador.

Lokaler

Klubbstuga för högst 40 personer med tillgång till kök och toalett
För möte upp till 2 timmar
200:- / tillfälle
För möte 3 - 4 timmar
400:- / tillfälle
För heldag 08-21
600:- / tillfälle
För kväll från 18, natt och påf dag till 12
600:- / tillfälle
Deponeringsavgift

300:-/tillfälle.

Hyra och deponeringsavgift skall betalas i förskott.
Deponeringsavgiften återbetalas när nyckel återlämnas under
förutsättning att lokalen är städad och oskadad.
Ordning
och
säkerhet

Se villkor på baksidan.

Skador

Kostnader för eventuella skador som ej täcks av deponeringsavgiften
ersätts av hyresgästen efter reparation.

Jag har tagit del av ovanstående regler och accepterar villkoren
Nyckel nr ....................... kvitteras
____________________ ____________________________________________
hyresdatum
hyresgäst

Nyckel nr ...................... återlämnad
________________________________________________________________
datum
underskrift RIF
Hyresavgiften ................ kronor och deposition ……………. kronor betald
........................
datum

.....................................................
Sign RIF

Depositionsavgiften ………....... kronor återbetald
........................
Datum

......................................
Sign RIF

