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HYRESAVTAL
Vi/jag önskar hyra HYC:s klubblokal och kök i enlighet med nedanstående regler.
Avtalet sändes ifyllt och undertecknat till Helsingborg Yacht Club, att: Bertil Zandelin,
Parapeten 6, 252 67 Helsingborg.
Önskat datum: ..................................................... Kl: …................ - …….................
Hyresman: .................................................................................................................
Medlems/Organisationsnummer: ..............................................................................
Adress: ......................................................................................................................
Postnr: ........................ Postadress: .........................................................................
Telefon: ............................................ Mobiltelefon: ...................................................
E-post: .......................................................................................................................

Vi/jag önskar hyra komplett servis ☐
Vi/jag önskar inte hyra servis

Hyresbelopp

endast kaffeservis

☐

☐

Medlemmar

Företag

Heldag söndag-fredag

2 000:-

5 000:-

Kväll söndag-torsdag

2 000:-

5 000:-

Kväll fredag-lördag

2 500:-

5 500:-

Hyra av komplett servis inkl glas

500:-

500:-

Hyra av endast kaffeservis

250:-

250:-

Sponsrande företag äger rätt till medlemspriser enligt ovan.
Vid avbokning återbetalas 100 % av beloppet om det sker mer än 3 veckor innan, 50
% av beloppet om det sker 1-3 veckor innan och 0 % av beloppet om det sker mindre
än en vecka innan hyresdatumet.
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Uthyrningsregler
1. För att kunna hyra klubblokalen måste man vara medlem i Helsingborg Yacht
Club. Vissa företag och föreningar har också möjlighet att hyra lokalen för
företags- eller föreningsändamål.
2. Lokalen hyrs bara ut under perioden september till april. Under september och
april hyrs lokalen inte ut lördagar och söndagar. Klubblokalen hyrs inte ut
nyårsafton. Ej heller för svensexa, möhippa, studentexamen eller liknande.
3. Vid kvällsuthyrning fredag eller lördag disponeras klubblokalen och köket från
kl. 14.00 till kl. 10.00 påföljande dag.
4. Hyrespersonen måste finnas i lokalen så länge evenemanget pågår och
underskrivet hyresavtal skall finnas till hands.
5. Bottenvåningen med toaletter måste hållas tillgänglig för eventuellla båtgäster.
6. Om porslin ingår i hyran ska det efter användandet vara diskat och återställt i
respektive skåp. Har ni använt utrustning i köket ska även den vara väl rengjord
samt återställd på sin respektive plats.
7. Grovstädning av lokalen ska vara klar inom hyrestiden och eventuella sopor eller
annat avfall ska vara bortforslat.
8. En städdeposition om 500:- tas ut via hyreskostnaden och återbetalas om
städningen anses vara korrekt gjord
9. Hyrestagaren är rapporterings- och ersättningsansvarig för eventuell
skadegörelse.
10. Hyran faktureras när avtalet är undertecknat.

Brandsskyddsrutiner och instruktioner
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Antalet gäster som får vistas i lokalen är begränsat till 40 personer.
Balkongdörren mot havet (NV) ska låsas upp vid hyrestidens början och låsas
när lokalen lämnas för kvällen av hyrespersonen.
Endast värmeljus är tillåtna i lokalen.
Det är inte tillåtet att elda i den öppna spisen och rökning är EJ heller tillåtet
inomhus.
Annan brandfarlig vätska eller gas får EJ tas med in eller användas i lokalen.
Marschaller får EJ användas på balkongerna eller vid entrén.
Uppskjutning av fyrverkerier får EJ förekomma i samband med uthyrning.
Belysningen ska vara släckt och timers frånslagna när lokalen lämnas.
Övernattning är EJ tillåten i lokalen.
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Vid brand eller utrymningslarm
1. Utrym byggnaden via närmaste nödutgång.
2. Hyresmannen ansvarar för att alla som finns i lokalen kommer ut.
3. Uppsamling och inräkning sker vid grillplatsen!

Jag bekräftar att jag tagit del av reglerna ovan genom undertecknandet av detta
avtal.

Helsingborg den .......................................................................................………...
Hyresman ...............................................................................................................
Namnförtydligande .................................................................................................

Helsingborg Yacht Club
För föreningen.........................................................................................................
Namnförtydligande .................................................................................................
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