
Paradiset Hanvedens vänner

Hyresavtal

Föreningen Paradiset Hanvedens vänner hyr ut Friluftstorpet Paradiset enligt 
nedan: 

Hyresgäst
Hyresgäst/skola/grupp Telefon

Kontaktperson bokning e-post

Postadress

Omfattning
Tillträdesdag Avresedag Antal vuxna Antal ungdomar <18 år

Nyckelnummer Noteringar

 Nyckel återlämnas i rörinkastet på väggen till 
höger om dörren till Lillstugan

 Nyckel återlämnas:

Hyra
Hyra kr/dygn för vuxna Hyra kr/dygn för 

ungdomar
Fast pris kr/dygn enlig 
överenskommelse

Summa kronor/Fast pris 
totalt

 Medlemsavgift för kontaktperson, att betala till 

Betalning

 Betalning sker till BG 5319-3330 inom 30 
dagar efter avresedagen. Swish 5319-3330

 Hyran faktureras till nedanstående adress.
Vid fakturering tillkommer en avgift om 30
kr.

Fakturamottagare/namn Referens

Postadress

Lokalerna disponeras från kl.12.00 tillträdesdagen till kl. 12.00 avresedagen, då 
anläggningen skall vara utrymd. OBS! Söndagar skall "Torpstugan” vara utrymd senast 
kl.10:00.
 
I förhyrningen ingår ”Torpstugan” med åtta bäddar, ”Gillestuga” med möjlighet till sovplatser 
på väggfasta bänkar samt stor oeldad loge, gårdsplanen mellan byggnaderna med grillplats 
och utemöbler.
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Paradiset Hanvedens vänner
Uthyraren förbinder sig: 
 att hålla lokalerna i brukbart skick och väl städade, 
 att köksutrustning, filtar och kuddar finns tillgängliga i torpstugan, 

 att ved finns tillgänglig i stugorna eller i vedboden avsedd för hyresgäster,
 att torrtoaletterna är försedda med toalettpapper m.m. 

På vintern skall ”Torpstugan” vara uppvärmd till minst tio grader.

Hyresgästen förbinder sig att följa de regler som bifogas avtalet. Bilagorna ingår i avtalet. 
Bokande person måste vara/bli medlem vid bokning för privata grupper.

Fel och brister på anläggningen och dess omgivning anmäls till telefonnummer eller e-post 
nedan. 

Vid eventuell skadegörelse på inredning, fastigheter, eller naturen eller utebliven 
städning, kommer kostnader för återställning att debiteras hyresgästen med 
timkostnad om 250 kr/timme plus resekostnader.

Under perioderna 15 maj – 30 juni och 15 augusti – 15 september är det högsäsong. 
Då debiteras halva överenskomna hyresbeloppet vid avbokning senare än en vecka 
före hyrestillfället.

Detta avtal godkännes

Huddinge, datum

Föreningen Paradiset Hanvedens Vänner För hyresgästen.

Namnförtydligande Namnförtydligande

Telefon: 0733-87 21 70
e-post:  bokning@paradiset-hanveden.se
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