H Y R E S A V T A L / VARDAGAR
HYRESVÄRD:

Hembygdens Vänner i Alberga r.f. (nedan HVA).

HYRESGÄST/:

Namn:

ansv.person

Adress:
Tfn:

HYRESOBJEKT:

________________ Epost:_____________________________

Nedan förkryssade utrymmen med tillhörande inventarier i
föreningshuset Thorstorp (max. 100 personer / alla utrymmen,
25 personer / lilla salen) :
Alla utrymmen

hyra 250 € / dag

Lilla salen och köket hyra 125 € / dag
HYRESTID:
Hyrestid : 09.00 – 24.00
HYRANS BETALNING:

Hyresgästen skall erlägga 150 € vid bokandet samt senast 2 veckor före
i bruktagandet det resterande beloppet
€ på HVA:s
konto: Aktia Bank FI63 405551 500378 80 referens 19305. HVA behåller
förskottet, om reserveringen annulleras senare än fyra (4) veckor före
hyrestidens början.

ÖVERVAKNING:

Hyresgästen anskaffar själv nödiga tillstånd samt ansvarar för ordningen
i lokalen och på gården. Vaktmästaren och andra officiella
representanter för föreningen äger fritt tillträde till lokalen under
hyrestiden för att övervaka att hyresavtalet efterföljs.

STÄDNING:

Hyresgästen skall se till att lokalen lämnas i städat skick. Stolar och bord
skall avtorkas, golvet sopas,kökets ytor avtorkas och allt avfall föras ut.
Trappan och gårdsplanen skall städas. Obs: Möbler får ej föras ut.
Lämna lokalen i samma skick som den var när Du kom dit, tack!

ANSVAR FÖR SKADA:

Efter avslutad fest skall hyresgästen/den ansvariga personen
tillsammans med föreningens representant granska lokalen.
Eventuella skador på HVA:s egendom skall upptecknas.
Hyresgästen förbinder sig att ersätta eventuella skador på lokalen eller
lösöret till gängse pris enligt räkning.

BRANDFARA:

Levande ljus får inte användas. Raketer får inte skjutas.

Detta avtal är uppgjort i två exemplar, ett för vardera parten.
Esbo, den

Hyresgäst

______________________

HVA:s representant / Bengt Forsblom

ANVISNINGAR
Om reservering av Thorstorp avtalas med Bengt Forsblom, 0505780622 / hva.uthyrning@gmail.com
För att reserveringen skall vara giltig skall den bekräftas av hyresgästen genom undertecknande av detta
hyresavtal i två exemplar, varav det ena sändes till : Bengt Forsblom Mörtnäsvägen 13 A 20, 00210
Helsingfors, samt genom betalning av förskottshyran om 150 euro.
Vaktmästaren Thorstorp, Marica Blomqvist. Gamla landsvägen 12, 02650 ESBO, tfn. 0413118728.
www.hva.fi

