Ordningsregler
För Uthyrning av Café Logen till privata sällskap

•

Lokalen kan hyras av en myndig person. Denne skall närvara under hela tillställningen och ansvarar
för att ordningsreglerna följs. Personen skall tillse att gäster som inte följer reglerna lämnar området
och är ersättningsskyldig för eventuellt onormalt slitage eller åverkan på inventarier, lösa som fasta,
som uppstår i samband med uthyrningen.

•

Lokalen innefattar Cafeterians uppehållsdel, konferensrum, kök med inventarier, samt toaletter.
Klubbens städredskap får användas. Bruksvaror som handukar, papper, livsmedel, etc. medtages av
hyraren.

•

Hyra på 1000 kr samt deposition på 1000 kr erläggs senast i samband med att nyckeln lämnas ut av
uthyrningsansvarige. Har inbetalning gjorts på bankgiro skall kvitto kunna uppvisas.
Deposition återbetalas efter godkänd besiktning av lokalerna.
Vid bristfällig städning, om ordningsreglerna inte följts och/eller annan åverkan har ägt rum äger
uthyresansvarige rätt att behålla rimlig del depositionen som ersättning härför. Om skadekostnaden
överstiger depositionen äger uthyresansvarig rätt att fakturera beloppet.

•

Sällskapet skall vara slutet. D.v.s. det är inte tillåtet med öppet hus eller offentliga inbjudningar
genom t.ex facebook eller andra anslag.

•

Antalet personer i lokalen får inte överstiga 50.

•

Lokalen får ej användas efter klockan 24.00

•

Vistelse i stall, loge, höloft eller ovanpå köket är inte tillåtet och dörren till logen skall alltid vara
stängd.

•

Rökning är inte tillåtet i lokalen eller inom 50 meter från någon byggnad.

•

Ljudnivå på ev. musikanläggning skall hållas på rimlig nivå och det får inte förekomma onödigt
spring och skrik runt anläggningen.

•

Tid o datum för uthyrningens början samt avslutning anges i hyresavtalet. Sluttiden anger den tiden
då lokalen skall vara iordningställd, städat och klar för besiktning
Bord och stolar skall placeras som vid uthyrningens början.
Köket skall städas av och ev. disk plockas in i skåp och lådor.
Toaletterna skall städas av.
Alla ytor, bord, bänkar etc. i kök och lokal skall torkas av.
Golvet skall dammsugas och våttorkas.
Alla soppåsar skall tömmas och läggas i containern.
Alla spår av tillställningen utanför lokalen skall städas bort.

•

Avsteg från ordningsreglerna kan beslutas av styrelsen i enskilda tillfällen.
Tranås Ridklubbs styrelse
Mars 2010

Hyresavtal
För Uthyrning av Café Logen till privata sällskap

Mellan Tranås Ridklubb
Uthyrningsansvarige: _________________________________________________________
Och
Namn:________________________________________Personnr:______________________
Gatudress: __________________________________________________
Postadress:__________________________________________________
Telefon:________________________________ Mobiltelefon:__________________________
Uthyrningen löper mellan
Datum: _____________________________ Klockan:_________________________
Datum: _____________________________ Klockan:_________________________
Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna har tagit var sitt.
Ändringar i avtalet, eller ordningsreglerna, gjorda för hand gäller före tryckt text om de återfinns
i båda undertecknade avtalsexemplaren.
 Hyra 1000 kr har erlagts
 Deposition 1000 kr har erlagt
 Nyckel har lämnats ut

Undertecknad hyrare har tagit del av bifogade ordningsregler och förbinder sig att följa dessa.
Tranås den_______________________

________________________________________ ____________________________________
Uthyresansvariges underskrift
Hyrarens underskrift

