akademiska roddföreningen
Villkor för hyra av Akademiska Roddföreningens klubbhus 2020
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Lokalen är till uthyrning från maj till oktober.
Hyran är 9500 kr och utöver hyran betalas en depositionsavgift på 2000 kr.
Hyran och depositionsavgiften skall ha inkommit till ARF senast en vecka i förskott.
Högsta antal samtidigt närvarande personer i lokalen: 35
Hyrestid: 15.00 – 03.00. Om lokalen önskas tillträdas tidigare tillkommer extra avgift av 250 kr/tim.
Omfattning av uthyrning: Stora sammanträdesrummet, klubbrummet, kök med utrustning och
toaletter samt verandan.
Endast slutna sällskap få hyra lokalen. Den som hyr ska vara lägst 25 år gammal.
Städning och disk: Lokalen ska vara städat och eventuella kvarvarande sopor skall vara förpackade
i tillslutna plastsäckar och hyresgästens tillhörigheter är borttagna från lokalen senast kl 11.00 dagen
efter den kontrakterade hyresdagen. Vid försenat frånträde debiteras hyresmannen 250 kr/timme.
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Depositionsavgiften återbetalas i sin helhet efter det att ARF:s representant har besiktigat lokalen
under förutsättning att inga skador, alternativt förluster har uppstått på lokalen eller ARF:s
inventarier.
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ARF:s medlemmar äger rätt att disponera båthall, omklädningsrum, och toaletter även under den
tid lokalen är uthyrd.
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Brandsäkerhet: 2 st brandsläckare finns; i lokalen. Det är förbjudet att ha tända marschaller i
båthusets omedelbara närhet. Inne i lokalen får värmeljus endast användas om skydd sättes mellan
ljuset och bordet/fönsterbrädan. OBS! Rökning får inte ske inne i lokalen eller på verandan.
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Köksutrustning: Tallrikar (förrätt, huvudrätt och efterrätt) och bestick för 35 personer (1 uppsättning
av kniv och gaﬀel, 1 uppsättning matsked, kaﬀesked). Vinglas, champagneglas, dricksglas och
kaﬀekoppar samt blomvaser. I köket finns diskmaskin, elektrisk spis med fyra plattor, mikrovågsugn,
kaﬀebryggare, 1-liters vattenkaraﬀer, kyl, stor termos, diskbänk med varmt och kallt vatten.
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Möblering: Bord och stolar finns med plats för 35 personer. Utomhus möbler finns också till altanen.
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Ljudanläggning: Högtalare och förstärkare med anslutning för dator och mobil finns.
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Portkod erhålls av ARF:s representant efter det att hyran har betalats. Koden gäller under hela
hyrestiden.
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Ett hyreskontrakt ska tecknas vid båthuset i två likalydande exemplar, senast en vecka innan
uthyrnings tillfället.

10 Bokning: Maila en förfrågan till uthyrning@akademiskarodd.se

Box 19064

Båthus: Frescati Hagväg 18A

BankGiro:

5729-0165

