HYRESAVTAL HUSVAGNSPLATS 2019
PARTER
Uthyrare
Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg
857203-3382
c/o dgtlpost AB #100643
Agavägen 52
181 55 Lidingö
e-post: info@hoppafallskarm.se
Hyrestagare (Tillika ägare till husvagn)
Namn:
Personnr:
Adress:
Telefon:
E-post:
Reg nr:
Plats:
Fakturauppgifter (om annat än hyrestagaren)
Namn:
Person-/organisationsnr:
Adress:

Hyra för perioden är 0kr. I hyran ingår ingen tillgång till el
Uthyrare upplåter till hyrestagaren genom detta avtal en husvagnsplats på arrenderat
område på Vårgårda flygplats, på specifikt anvisat husvagnsområde.
Husvagnen
Hyrestagaren äger en husvagn med registreringsnummer enligt ovan. För det fall
hyrestagaren under hyrestiden ämnar byta husvagn som ska stå på hyresplatsen måste
detta särskilt meddelas uthyraren och nytt avtal ska då tecknas.
Överlåtelse av husvagnsplats
Överlåtelse av avtalet är endast tillåtet om bägge parter är överens om detta.
Uppsägning

Förtida uppsägning av avtalet är endast tillåtet om bägge parter är överens om detta.
Hyra
Hyran för husvagnsplatsen är enligt ovan
Hyresplats
Hyrestagaren har rätt att ställa upp ovan definierade husvagn i enlighet med bilaga 1 där
hyrestagarens husvagnsplats är markerad med nr enligt ovan.
Hyrestid
Avtalet gäller från 1 april - 31 oktober 2019, utan rätt till förlängning efter hyresrättens
utgång. Husvagnen får dock inte uppställas på hyresplatsen innan uthyraren har meddelat
att markförhållandena på hyresplatsen medger uppställning.
Hyrestagaren är ensamt ansvarig för att husvagnen har flyttats från husvagnsområdet senast
per den 31 oktober 2019. Hyrestagaren ansvarar för att inget skräp eller annan materiel
kvarlämnas efter hyrestidens slut.
Säkerhetsbestämmelser och övriga regler
Hyrestagaren är skyldig att känna till och följa de regler för campingområdet som återfinns
på klubbens hemsida.
Se http://www.hoppafallskarm.se/rutiner/campingregler/
Bortforsling av husvagn
För det fall hyrestagaren inte har flyttat husvagnen från husvagnsområdet per den 31
oktober äger uthyraren rätt att ta ut en extra hyra med 1000 kr per påbörjad vecka. Denna
fordran överlåtes i och med detta avtal på fastighetsägaren, Vårgårda flygplats AB. Efter
hyrestiden har uthyraren alt. fastighetsägaren rätt att flytta husvagnen inom fastigheten, då
detta är nödvändigt på grund av väderlek, markförhållanden eller för framkomlighet på
fastigheten.
Har husvagnen inte flyttats från fastigheten inom åtta veckor efter avtalstidens utgång äger
uthyraren rätt att se till att bortforsling av husvagnen sker från fastigheten, antingen själv
eller genom fastighetsägaren. I förevarande fall kommer handräkning från

Kronofogdemyndigheten att ske. Debitering av kostnader för av bortforsling kommer att
debiteras hyresgästen.
Överlåtelse
Parterna äger inte rätt att, utöver vad som redan sagts i detta avtal, överlåta avtalet på tredje
part utan den andra partens skriftliga godkännande.
Tvist
Tvist rörande detta avtal skall avgöras vid allmän domstol varvid parterna skall stå för sina
egna kostnader.
UNDERSKRIFTER
Detta avtal har upprättats i två originalexemplar varav parterna har tagit var sitt.
Uthyraren

Hyrestagaren

__________________

__________________

__________________

__________________

namnförtydligande

namnförtydligande

