Kontrakt för uthyrning av Råbyborgen
Regler
För att få hyra lokalen måste man ha fyllt 25 år, den person som hyr
ska befinna sig i lokalen under hela tillställningen och ha ansvar.
Lokalen och inventarier ska lämnas i det skick ni fann dem
när ni tillträdde lokalen.
Vid skador ersätter ansvarig hyrestagare.
Senast kl 01:00 ska alla fönster och dörrar stängas
och musiken dämpas,
tänk på att under hela kvällen respektera närboende
vad gäller trafik till och från lokalen och generell ljudnivå.
Följs ej detta kan påföljder komma.
Rökning är ej tillåtet inomhus, om detta sker tar vi ut en avgift på
2000 kr.
Allt ska vara städat och rengjort, diskmaskinen urplockad.
Se checklistan för städning och kryssa vartefter så att inget glöms
bort:
o Golven avsopade/dammsugna och våttorkade
o Bord och stolar avtorkade och undanställda bredvid
scenen.
o Bardisken urplockad och rengjord.
o All disk diskad och urplockad ur diskmaskinen och inställd
i skåp.
o Kylskåp tömda och urtorkade.
o Köket avtorkat, glöm ej i ugnen.
o Kaffebryggaren tömd och rengjord.
o Toaletterna städade.
o Se över utomhus, exv. fimpar och ölburkar ska plockas upp
och slängas. Askkoppar ska tömmas ifrån fimpar.
o Se till att alla sopor är tömda, soptunna finns på
parkeringen.

Städningen kommer att kontrolleras.
Vid otillräcklig städning kontaktas hyrestagaren för att få göra om
städningen, annars tar vi ut en avgift på 5000 kr.
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Underskrift och betalning
Jag/vi har förstått ovanstående regler och förbinder oss att följa dem:
Underskrift:_________________________________________
Datum:_____________________________________
Hyrestagaren och ansvariges uppgifter:
Namn:________________________________________________
Adress:________________________________________________
Telefonnummer:________________________________________
Person/organisationsnummer:_____________________________
(Ovanstående uppgifter används som underlag vid fakturabetalning,
om det är andra uppgifter som gäller så kontakta oss)
Depositionsavgift vid fest/bröllop om 25% erlägges i förskott.
o Jag/vi har betalat _______________kr i förskott den__________________
o Jag/vi betalar________________kr inom 10 dagar till PostGiro 73591-0
o Jag/vi vill ha en faktura på __________________kr
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