Avtal nr ……..

Version 2015-06

Styrsö Fastighetsägareförening
Box 31
430 84 STYRSÖ

HYRESAVTAL
Namn (texta):

_______________________________________________________________________

Adress:

_______________________________________________________________________

Telefon:

_______________________________________________________________________

Utrustning

Hyresobjekt Kr/vecka

Kr/dygn

(nedan Hyrestagaren)

Återlämnad Anmärkning

Betongblandare
Borrhammarmaskin
Byggnadsställning ny
Byggnadsställning - stor
Byggnadsställning - liten
Häcksax
Högtrycksspruta med altantvätt
Jordfräs, enaxlig ‹ 5,5 hkr
Kompressor luft
Markvibrator - Padda
Motorsåg med tillbehör (exkl kedja)
Röjsåg
Skyddshjälm m hörselskydd
Släpkärra med lövhäck
Färgborttagning ”Speed-Heater”
Stege – 12 meter
Sågkedja
Säkerhetssele
Vedkap
Vedklyv, lätt

Totalt pris:

Utrustningen har hämtats:

/

20____

Utrustningen ska återlämnas:

/

20____

Medlem i Styrsö Fastighetsägareförening (”X”):

_______

(Medlemsavgiften är f.n. 100 kr per fastighet och år.
Betalas till pg 422636-1 med angivande av namn och adress)

Hyrestagaren bekräftar att han/hon är medlem i SFF och godkänner genom undertecknandet av detta avtal nedan angivna hyresvillkor (se baksida).

Styrsö den

/

20

____________________________
Hyrestagare
…..

________________________________
Uthyrare

Betalt

Styrsö Fastighetsägareförening – Hyresvillkor vid uthyrning av maskiner och verktyg
I Hyresavtalet angiven utrustning uthyres av Styrsö Fastighetsägareförening (SFF) till Hyrestagaren. I Hyresavtalet angiven förmedlare ombesörjer uthyrningen på
uppdrag av SFF.
Utrustning får endast hyras av medlem i SFF. Ovan angiven förmedlare av SFF:s uthyrning av utrustning och äger rätt att ingå hyresavtalet för SFF:s räkning.
Hyrestagaren hämtar/lämnar själv hyrd utrustning hos förmedlaren. Hyrestagaren uppmanas att noga kontrollera och anmäla ev fel på utrustningen vid
uthämtningen härav. Hyrestagaren ansvarar för noggrann rengöring av hyrd utrustning före återlämnandet. Hyrestagaren är personligt ansvarig för eventuella
skador som inte utgör normal förslitning som kan uppstå vid användning av utrustningen och är ersättningsskyldig för skador på eller förlust av utrustningen. Vid
återlämning av utrustning skall hyrestagaren informera om ev skador å utrustningen. Hyrd utrustning inkluderar inte förbrukningsmaterial m m såsom sågkedja,
slippapper, driv- och smörjmedel m m. Hyrestagaren svarar själv för hämtning och återlämnande av förhyrd utrustning. Förhyrd maskin/egendom ska avhämtas och
återlämnas till uthyraren på plats varvid uthyrningen bedrivs. Uthyrning kan ske max 21 dagar i taget.
Utrustningen får bara användas för privat bruk och för arbetsuppgifter för vilket det är avsett. Utrustningen får inte användas i näringsverksamhet.
Hyrestiden räknas från och med den dag utrustningen avhämtas till och med den dag utrustningen återlämnats. Eventuella förbrukningstillbehör debiteras separat
liksom kostnader för icke utförd rengöring och eventuella skador på utrustningen. Hyrestagaren skall betala hyreskostnaden till förmedlaren. Förmedlaren äger rätt
att uppbära förskott för uthyrningen.
SFF svarar för kostnad till följd av normal förslitning. Skada skall anmälas till förmedlaren för beslut om hur utrustningen skall repareras. Utrustning som förlorats
eller skadats så att det inte kan repareras skall ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden. Hyrestagaren ansvarar under
hyrestiden för skada som genom utrustningen uppkommer för honom själv eller tredje man. SFF och/eller förmedlaren svarar endast för direkt skada som
uppkommer till följd av SFFs grova vårdslöshet. SFF eller förmedlaren tar härutöver inget som helst ansvar för skada som uppkommer för hyrestagaren eller tredje
man vid nyttjandet av utrustningen.
Hyreskostnad utgår enligt gällande prislista vid tidpunkten för uthyrningen. Prislistan finns på SFF:s hemsida (finns på www.styrso.nu). Reservation för att justering
av hyreskostnaden kan förekomma mellan bokningstillfället och uthyrningstillfället.
Vid frågor kring utrustningen ska i första hand av SFF anlitad förmedlare för uthyrningen kontaktas och i andra hand någon av SFF:s styrelseledamöter.
Kontaktuppgifter finns på SFF:s hemsida.

Hyresavtalet har upprättats i två (2) exemplar varav parterna tagit var sitt.

