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Hyresavtal
Svenska Skidskytteförbundet SSSF (org nr 802013-8502) friskriver sig från allt ansvar beträffande innehållet i
avtalet och avtalsmallen utger sig inte för att vara heltäckande. SSSF tar heller inget ansvar för det fall skada
eller ekonomisk förlust skulle uppstå i samband med användning av avtalsmallen eller hyresförhållandet i övrigt.

Detta hyresavtal (”Avtal”) har denna dag upprättats mellan:

(1) Uthyraren
Namn

Org.nr

Adress

Telefon

Postnummer Ort
Ansvarig kontakt
E-post

(2) Hyrestagaren
Namn

Org nr

Adress

Telefon

Postnummer Ort
Ansvarig kontakt
E-post

Hyresavtalet avser

Hyresperiod from

tom
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Produktens skick vid avtalets ingång
o Ny skick
o Bättre begagnad
o Begagnad
o Sliten
Övriga anmärkningar/skador

Pris hyresperioden

SEK

Vid förlust av produkt förbinder sig hyrestagaren att ersätta uthyraren med belopp om

HYRESVILLKOR
1) HYRESOBJEKTET
1.1 Hyresobjektet är och förblir Uthyrarens egendom och får inte nyttjas i strid med dess villkor eller på
sätt som riskerar påverka Uthyrarens äganderätt
1.2 Hyrestagaren får inte märka om eller på annat sätt ändra identifikation, skriftliga instruktioner eller
likande
1.3 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållande
för vilket det är avsett
1.4 Uthyraren svarar för att hyresobjektet är i gott skick vid utlämnandet, bortsett från eventuella
anmärkningar på detta avtal
2) AVHÄMTNING och ÅTERLÄMNING AV HYRESOBJEKT
2.1 Hyresobjektet avhämtas vid Uthyrarens angivna plats och återlämnas på samma plats om annat ej
noterats på detta avtal
2.2 Vid återlämnade ska Hyresobjektet vara väl rengjort och (med beaktande av normalt slitage) i skick
som vid uthyrningen. I annat fall äger Uthyraren rätt att på Hyrestagarens bekostnad återställa
Hyresobjektet.
2.3 Hyresobjektet anses återlämnat vid underskrift av bägge parter
3) HYRESTID
3.1 Hyrestiden börjar löpa fr.o.m. undertecknade av Hyresavtalet eller avhämtningstidpunkten
4) HYRA
4.1 Hyra utgår under hyrestiden med belopp enligt överenskommet pris på detta avtal
5) BETALNING AV HYRA
5.1 Betalning sker vid tidpunkten då hyresobjektet överlämnas från Uthyrare till Hyrestagare
6) SKÖTSEL
6.1 Hyrestagarna ska undersöka Hyresobjektets skick och anmärkningar ska meddelas omedelbart
6.2 Hyrestagaren svarar för Hyresobjektets vård och underhåll och för tillkommande kostnader såsom
förbrukningsmaterial, materialvård och likande. Det åligger Hyrestagaren att vid tveksamhet inhämta
informationen
6.3 Reparation av Hyresobjektet får inte ska utan uthyrarens medgivande
6.4 Om handhavandeinstruktioner finns och lämnats så skall instruktioner följas av Hyrestagaren
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SIGNATUR UTLÄMNING

Ort och Datum

Ort och Datum

Uthyrare

Hyrestagare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

BEKRÄFTAN PÅ ÅTERLÄMNING
Ort och Datum

Ort och Datum

Uthyrare

Hyrestagare

