
                        Till hyresgäst  

 

  

HYRESAVTAL för TINGSHUSET, Delsbo  
  
Hyresvärd:     Dellenkultur, BG  5714 - 0865  

Org.nr:    887500-9766  

Adress:    Stationsgatan 7, 820 60 Delsbo  
  
HYRESGÄST:   ________________________________________________  

  
Adress:    ________________________________________________  

  
E-mailadress:   ________________________________________________  

  
Telefon:    ________________________________________________  

  
Hyresobjekt i huset:  ________________________________________________  

  
Ändamål:    ________________________________________________  

  

  
Avtalets giltighetstid:  Fr.o.m.         /       -        kl.             t.o.m.         /        -        kl.    

  
Städning av huset ska vara avslutad senast:             /         -         kl.   

  
HYRESGÄSTEN ANSVARAR FÖR ATT LOKALERNA BLIR ORDENTLIGT STÄDADE!  

  
Betalning  

Hyran ska betalas i efterskott till föreningens bankgiro, se bifogad faktura, senast 15 dagar efter nyttjandet. I 

hyran ingår ej mervärdesskatt. Hyresvärden förbehåller sig rätten att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen 

samt skälig påminnelseavgift vid utebliven betalning. Definitiv bokning måste ske minst en vecka före användning. 

Vid senare avbokning betalas full hyra.  

  
Värme samt sopor.  
Uppvärmning av lokalen ombesörjs av hyresvärden. Hyresgäster måste själv frakta bort sina sopor. Soptunnorna 

utanför huset är endast till för våra fast boende.   

  
Porslin och köksutrusning  

I köket finns porslin och bestick för 50 personer, samt övrig köksutrusning. Vid skada ersätts detta av 

hyresgästen.  

  
Allmänna villkor  

Ljudnivån får ej vara störande för övriga hyresgäster. I övrigt ska allmän hänsyn tas så att de fats boende i 

fastigheten ej störs. Hyresgästen skall vara försiktig med lokal och inredning. Hyresgästen ersätter alla 

eventuella reparationer som är en följd av oförsiktig användning.   
  
Maximalt antal gäster i lokalen är 75 personer.   
Detta avtal har upprättats och undertecknats i två likalydande exemplar, vilka parterna tagit var sitt.    
 

Delsbo den         /            -    

 

 __________________________  _______________________    
För Dellenkultur                                                        Hyresgäst  



 
                                         Dellenkulturs ex.    

HYRESAVTAL för TINGSHUSET, Delsbo  
  
Hyresvärd:     Dellenkultur, BG  5714 - 0865  

Org.nr:    887500-9766  

Adress:    Stationsgatan 7, 820 60 Delsbo  
  
HYRESGÄST:   ________________________________________________  

  
Adress:    ________________________________________________  

  
E-mailadress:   ________________________________________________  

  
Telefon:    ________________________________________________  

  
Hyresobjekt i huset:  ________________________________________________  

  
Ändamål:    ________________________________________________   

  
Avtalets giltighetstid:  Fr.o.m.         /       -        kl.             t.o.m.         /        -        kl.    

  
Första dags hyra är lika med fakturanummer.  

  
Städning av huset ska vara avslutad senast:             /         -         kl.   

  
HYRESGÄSTEN ANSVARAR FÖR ATT LOKALERNA BLIR ORDENTLIGT STÄDADE!  

  
Betalning  

Hyran ska betalas i efterskott till föreningens bankgiro, se bifogad faktura, senast 15 dagar efter nyttjandet. I 

hyran ingår ej mervärdesskatt. Hyresvärden förbehåller sig rätten att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen 

samt skälig påminnelseavgift vid utebliven betalning. Definitiv bokning måste ske minst en vecka före användning. 

Vid senare avbokning betalas full hyra.     

  
Värme samt sopor.  
Uppvärmning av lokalen ombesörjs av hyresvärden. Hyresgäster måste själv frakta bort sina sopor. Soptunnorna 

utanför huset är endast till för våra fast boende.   

  
Porslin och köksutrusning  

I köket finns porslin och bestick för 50 personer, samt övrig köksutrusning. Vid skada ersätts detta av 

hyresgästen.  

  
Allmänna villkor  

Ljudnivån får ej vara störande för övriga hyresgäster. I övrigt ska allmän hänsyn tas så att de fats boende i 

fastigheten ej störs. Hyresgästen skall vara försiktig med lokal och inredning. Hyresgästen ersätter alla 

eventuella reparationer som är en följd av oförsiktig användning.   
  
Maximalt antal gäster i lokalen är 75 personer.   
Detta avtal har upprättats och undertecknats i två likalydande exemplar, vilka parterna tagit var sitt.    
 

Delsbo den         /            -   

 

__________________________  _______________________  

För Dellenkultur              Hyresgäst 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

F A K T U R A   
  

  

  

  

  

  

  

  
DELLENKULTUR  

887500-9766   

Stationsgatan 7  

820 60 Delsbo  

  

  

  
Avser hyra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
         SUMMA ATT BETALA:  
DELLENKULTUR BG:   5714-0865  

Föreningen är ej momsregistrerad.           

  

  
Betalningsvillkor; 15 dagar från användningsdatum. Brutto – 30%. Efter förfallodag debiteras dröjsmål med  

diskonto plus 8% 

  
Dellenkultur, Stationsgatan 7, 820 62 Delsbo. Tel 0653-77350    info@dellenkultur.nu        www.dellenkultur.nu 

        

      

      Fakturanummer:     ______________   

      Fakturadatum:        ______________   
  
      Förfallodag:  15 dagar efter användningsdag   

    Namn:         
        
    Adress:                


