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Information, allmänna villkor och kontrakt för uthyrning av
C4SS klubbhus
Allmänt

C4SS Segelsä llskap vill ge Å husbor med flera, mö jlighet att hyra en stor festlokal i en
fantastiskt fin miljö . C4SS’s klubbhus ligger alldeles intill å n med en fin vy ö ver Å hus hamn
med alla restauranger lä ngs med kajen. Nä rmare 100 segelbåtar ligger vid bryggorna som
ä r anslutna direkt till klubbhuset.
Detta är en miljö vi vä rnar om. Vi ä r naturligtvis också måna om att våra grannar och vå ra
seglare (medlemmar såväl som gäster) fungerar bra tillsammans med våra gä ster som hyr
klubbhuset. Fö r att minska risken fö r stö rningar begrä nsar vi därfö r uthyrningen
fö rhoppningsvis till mer moget firande.

Vem kan hyra C4SS klubbhus?
•

•

•

Medlem
Som medlem ä r man känd i klubben och kä nner fö rhoppningsvis därmed ett extra
ansvar fö r våra grannar, seglare och klubbhus. Därmed sä tts mindre begrä nsningar
fö r uthyrningen.
Begränsningar: Fester som av ”natur” har en benägenhet att spåra ut, t ex
svensexor, mö hippor.
Privatperson
Privatpersoner kan hyra fö r arrangemang i stil med brö llop, jämna fö delsedagar
från 40 å r och uppå t, andra lugna tillställningar som avtackningar,
disputationsmiddag, konfirmation, barnkalas, o dyl.
Företag eller förening
Exempel på tillstä llningar: avtackningar, arbetsrelaterade mö ten, kick-off,
konferensmiddag etc.

Kostnad
Medlem
Privatperson
Fö retag/Fö rening

Dagshyra
1000:3000:3000:-

Dygnshyra
3000:7000:7000:-

Tilläggshyra 500:- (tidigare/fö rlä ngd tillgå ng till lokalen, eller om stä dning inte sker inom
angivna tider).
Dagshyra innebär att klubblokalen är disponeras tidigast från kl 7.00 och senast till kl 21.00
samma dag som evenemanget samt att fullständig städning skall vara klar samma dag.
Dygnshyra innebä r att klubbhuset blir tillgängligt klockan 12.00 dagen fö re samt att
fullständig städning skall vara klar 16.00 dagen efter evenemanget.
Hyra fö r medlem ä r lågt satt, dä rfö r stå r medlemmen fö r stä dning både fö re och efter
evenemanget. Vi kan naturligtvis fö rmedla en städning om det ä r ö nskvärt.
Fö r att få medlemspris må ste ett av fö ljande alternativ vara uppfyllt:
• Vara medlem och har en bryggplats
• Varit medlem i 3 å r
• Varit medlem i 1 å r vid bokningstillfä llet samt varit aktiv inom klubben
Medlemmens förmån får inte användas för uthyrning till tredje part! Det innebä r i sin tur att
en medlem som hyr ä r också den som arrangerar och ansvarar fö r tillställningen.
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Information och Allmänna Villkor

1. Den som hyr klubbhuset ansvarar fö r att Allmänna Villkor och Å tagande fö r
Hyresgästen fö ljs.
2. I uthyrningen ingå r C4SS klubbhus fö rutom klubbrummet. Fö ljande ingå r: Kö k, 2
toaletter, dusch, festlokal och tillhö rande veranda samt terrassen som ä r ansluten
till klubbhuset.
3. Hela klubbhuset, terrassen och angränsande trä dä ck är rö kfria.
4. Det finns 4 stycken brandslä ckare i klubbhuset. En i hallen direkt till vänster nä r
man kommer in, en i kö ket, en i verandan och en i klubbrummet.
5. Marschaller eller ljuslyktor skall placeras i marschallhållare som finns i kö ket.
6. Grillning få r ske om ö verenskommelse ä r gjord med uthyrningsansvarig. Grillning
skall då ske på anvisad plats.
7. Det ä r fö rbjudet att skjuta fyrverkeripjä ser från klubbens områ de.
8. Musik får gärna spelas i fö r omgivningen måttlig ljudstyrka och skall avslutas senast
9. 01:00. Eventuell dans skall ske på verandan eftersom ytskiktet i stora lokalens golv
ä r känsligt.
10. Hyrestagare ansvarar fö r att gä ster inte uppträder stö rande fö r omgivningen. Tä nk
på sovande besä ttningar i båtarna.
11. Gä stbå tsbesä ttningar och medlemmar har också tillgå ng till toaletter och dusch.
12. Besiktning och godkä nnande av lokalen och inventarier sker omedelbart fö re och
efter aktuell uthyrning tillsammans med uthyrningsansvarig
13. Vä sentlig fö rändring och ommö blering av lokalen skall godkännas av
uthyrningsansvarig. Vad gäller tavlor m m som finns i klubblokalen, vill vi gärna att
de sitter kvar.

Åtaganden för Hyresgästen

1. Grovstä dning utomhus skall gö ras direkt efter evenemanget.
2. Toaletter och dusch skall vara grovstädade senast 09.00 dagen efter
evenemanget.
3. Hyrestagare ansvarar fö r att eventuella reparationer utfö rs omgå ende dagen efter
evenemanget.
4. Vid eventuell ommö blering skall bord och stolar å ter placeras i det stora rummet,
med de rektangulära borden i den ö vre delen och de runda borden samt
caféstolarna i den nedre (verandan). Se måttskiss nedan.
5. Sopor och avfall samt ö vrig utrustning som inte tillhö r C4SS skall vara borta senast
16.00 dagen efter evenemanget.
6. En komplett städning skall vara klar senast 16.00 dagen efter festen. Tä nk på att
detta även inkluderar utomhus, ö lflaskor m m.
7. Om ni anvä nder er av tredje part, t ex catering- eller stä dfirma, se till att de också
har lä st igenom relevanta delar av ”Information, Allmä nna villkor och Kontrakt fö r
uthyrning av C4SS klubbhus”.

Vi anlitar stä dfirman ”Ledig Personal i Sverige AB”, Bengt Engströ m, infö r uthyrningar dä r
stä dning ingå r (dvs uthyrning till icke-medlemmar). Om ni ö nskar boka samma stä dfirma
fö r stä dning efter evenemanget, kan ni gö ra det på tel 0733-667070.

Lokalens mått

I det vä stra rummet (upp, till hö ger på skissen) finns 5 extra bord (rektangulära) som kan
anvä ndas vid behov. De ska i så fall stä llas tillbaka efter evenemanget.

Bordens mått

Rektangulära bord: lä ngd 180 cm, bredd 80 cm, hö jd 74 cm.
Runda bord: diameter 119 cm, hö jd 70 cm.
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Avtal
Jag/Vi ö nskar hyra C4SS klubblokal. Jag/Vi har tagit del av och accepterar ovanstå ende
åtaganden och allmä nna villkor.
Faktura skickas till nedanstående adress cirka 4 veckor innan aktuell uthyrning. Hyran
skall vara betald innan aktuellt hyresdatum.

Datum fö r uthyrning:

Frå n den

kl

Till den

kl

Hyresbelopp
Namn
Adress
Postnr

Postadress

Telefon
E-post

Hyrestagare

Uthyrare C4SS

………………………………………………………………

……………………………………………………………...

Namnfö rtydligande:

Namnfö rtydligande:

Ort och datum:

Ort och datum:

