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Hyres- och debiteringsvillkor
Antagna av kommunfullmäktige 2005-12-14, § 286.
För Grosvads IP, Aluceum och gymnastiksalar.
1.

Med förening avses
förening som av Finspångs kommun erhåller föreningsbidrag t ex
ungdoms-, handikapp-, pensionärs-, invandrar- och kulturföreningar
samt studieförbund. Även andra föreningar inom Finspångs kommun
som uppfyller villkoren för bidragsberättigad förening räknas hit
samt kommunala förvaltningar.

2.

Seniorlag som deltar i seriespel debiteras hyra enligt vuxentaxan
oavsett deltagarnas ålder.

3.

För grupp i vilken ingår både vuxna och ungdomar, fastställes taxan
av kommunen efter samråd med hyresgästen.

4.

Gällande hyra erlägges efter det hyresgästen erhållit faktura med
angiven förfallodag. Om hyresgästen inte betalat fakturan på angiven
förfallodag tillämpas av kommunen fastställda kravrutiner. Det
innebär att om fakturan ej betalts skickas en betalningspåminnelse
efter 10 dagar. Om fakturan ej betalts 20 dagar efter förfallodagen
skickas ett inkassokrav med kravavgifter. Om fakturan ej är betald
inom 30 dagar efter förfallodagen överlämnas frågan till av
kommunen anlitad inkassobyrå för betalningsföreläggande och
verkställighet. Hyresgäst kan sägas upp om inte hyran betalats senast
förfallodagen.

5.

Vid alla upplåtelser ansvarar och bekostar hyresgästen all extra
personal som erfordras som t ex vakt- och biljettpersonal samt extra
arbeten som t ex fram- och återflyttning av bord, stolar, podier m m
som normalt ej ingår i upplåtelsen.

6.

Vid anlitande av uthyrarens personal utanför ordinarie arbetstid
erlägger hyresgästen en tilläggsavgift på 450:-/timme och
vaktmästare.

7.

Kvitterad nyckel skall återlämnas inom avtalad tid. Nyckel som ej
återlämnas en vecka efter påminnelse betraktas som förkommen och
debiteras med 500:-.
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8.

Vid återbud av bokat större arrangemang som t ex matcher, cuper,
läger, danser, företagsfester och mässor debiteras avbokningsavgift
enligt följande om tiden ej kan uthyras till annan hyresgäst:
1 – 14 dagar innan arrangemanget = 100% av hyran
övrig tid innan arrangemanget = 10% av hyran
Om tiden kan uthyras till annan hyresgäst debiteras enbart
administrationsavgift på 120:-.

9.

Vid återbud av ordinarie träningstid, skall avbokning ske senast 3
dagar före hyrd tid. Kan den avbokade tiden ej hyras ut till annan
debiteras ordinarie hyra.

10.

Kommunen äger rätt att disponera bokad tid för annat ändamål. T ex
får träningstid stå tillbaka för tävlingsarrangemang.

11.

Vid avbeställning av bokad utrustning (t ex bord, stolar) 1-14 dagar
före avtalad tid debiteras 100% av hyran. För skadad eller ej
återlämnad utrustning debiteras reparationskostnad eller för nyinköp.
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