
OK Vivill – en attraktiv klubb 

OK Vivill, c/o Therese Friberg, Skolgatan 41, 333 32 Smålandsstenar, 
Bankgiro: 527-2265, org.nr: 828500-4530, www.okvivill.se, info@okvivill.se 

 

Uthyrningskontrakt OK Vivills Klubbstuga, icke medlem 
Gäller from 2016-02-22 
 
HYRESGÄST ______________________________________________ 
 
ADRESS ______________________________________________ 
 
MOBIL ______________________________________________ 
 
HYRESDATUM ______________________________________________ 
 
LEGITIMATION ______________________________________________ 
 
Stugan uthyres per dygn till en kostnad av 1000 kr för icke medlemmar. Hyran betalas i förskott. Vid hyra kortare tid, min 3 
timmar, debiteras 300 kr. För extra timmar utöver hyrestiden, debiteras 100 kr/h. Bankgiro: 527–2265, Swish: 123 576 6753. 
 

 

Hyresregler 
 
Ålder Bokningen kan endast göras av en av OK Vivill godkänd och myndig person.          
Avbokning Eventuell avbokning ska ske senast 7 dygn innan hyrestillfället. Om inte debiteras 500 kr. 
Nyckel Ej återlämnad nyckel debiteras. 
Städning Ej godkänd städning debiteras med 500 kr eller kostnad för städfirma. 
Skadegörelse Eventuell skadegörelse av tex byggnad, inventarier, glas, porslin ersätts till fullo av hyresgästen. 
Stöld Eventuell stöld av tex inventarier, glas, porslin ersätts till fullo av hyresgästen. 
Brand Hyresgästen ansvarar för att det inte vistas fler personer i lokalen an vad brandskyddet tillåter, samt  
 följer allmänna brandföreskrifter. 
Tillsyn Uthyraren har rätt att besöka lokalen under pågående uthyrningsperiod för att säkerställa att alla delar i  
 avtalet fullföljs. 
Avbryta Uthyraren har rätt att avbryta tillställningen och tillkalla polis/räddningstjänst om man anser  
 -att tillställningen inte uppfyller god säkerhet 
 -att illegal verksamhet förekommer 
 -att misstanke om brott finns 
 -att brandskyddet inte är säkerställt 
Skador Hyresgästen ska genast anmäla eventuella skador till uthyraren. 
Ansvar Hyresgästen ansvarar för lokalen och har inte rätt att överlåta detta avtal i andra hand. 
Regler Hyresgästen ska vid hyrestillfället följa OK Vivills stugregler, som tex rök- och alkoholförbud. 
Skick OK Vivills klubbstuga får inte återlämnas i ett sämre skick än det stugan hade vid uthyrningstillfället. 
 
 
Smålandsstenar  
 
 
 
____________________________________                                                  ________________________________________ 
Hyresgästen          Uthyrare, OK Vivill 
 
 

 

Besiktning av lokalen efter uthyrning 
 
___Städning godkänd utan anmärkning ___Städningen görs om av hyresgästen 
___Städning inte godkänd  ___Städfirma anlitas och kostnaden debiteras hyresgästen 
 
___Inga skador har upptäckts  ___Reparation utförs av kunnig personal 
___Skadegörelse har noterats, reparation krävs ___Hantverkare anlitas och kostnaden debiteras hyresgästen 
 
 
Övriga kommentarer: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Smålandsstenar  

____________________________________                                                  ________________________________________ 

Hyresgästen                                                                                                      Ansvarig för besiktning av lokalen, OK Vivill 

http://www.okvivill.se/

