
Bokningsvillkor 

Dessa allmänna villkor gäller mellan Fyrishov AB och Förhyraren som träffar avtal enligt bekräftelse. Avtalet gäller alla bokningsbara produkter om 

inte något annat anges.  

Ansvarig 

Ansvarig uthyrare är Fyrishov AB, Idrottsgatan 2, 753 33 Uppsala. Telefon: 018-727 49 50. Org.nr. 556380-4524. 

 

Avbokningar  

Avbokningar meddelas Fyrishov AB skriftligt senast fem dagar innan aktuellt datum, i annat fall debiteras hela hyresbeloppet. Bokad tid som ej 

utnyttjas debiteras med ordinarie pris.  Fyrishov AB förbehåller sig rätten att avboka träningstider, i dessa fall kommer föreningen skriftligen att 

meddelas i så god tid som möjligt och senast tre veckor innan. I största möjliga mån kommer ersättningstider att erbjudas. Det är det extra viktigt 

att Fyrishov AB får information om vem som är informationsmottagare och som har till uppgift att meddela berörda ledare/tränare/aktiva om 

förändringar i träningstider. 

Betalningsvillkor   

Faktura på nyttjade tider skickas i slutet av varje månad med 20 dagars fakturakredit. Fyrishov AB skickar endast en (1) påminnelse vid obetalda 

fakturor. Påminnelseavgift om 60 kr tillkommer. Om fakturan inte betalas efter påminnelsen lämnar Fyrishov ärendet till inkasso. Om två fakturor 

gått vidare till inkasso får inte föreningen göra ytterligare kreditköp förrän alla förfallna skulder är betalda. Förhyraren blir också avstängd från 

eventuella lokalbokningar och får heller inte boka nya tider tills dess att skulderna är betalda. 

Priser 

Fyrishov AB reserverar sig för eventuella prisförändringar.  

Reklam och försäljningsrätt 

All rätt till kommersiell reklam inom anläggning utom reklam på de tävlandes, funktionärernas samt arrangörernas utrustning är förbehållen 

Fyrishov AB. Föreningen äger ej rätt att utan Fyrishovs tillstånd bedriva någon form av försäljning eller servering inom anläggningen.  

Nycklar 

Utkvittering av nycklar sker i receptionen. Ej återlämnad nyckel debiteras med 1 000 kr. 

Om låskolv behöver bytas debiteras 5 000 kr per kolv. 

Hyrestid  

Överskriden hyrestid debiteras förhyraren till ordinarie prislista, eventuella personalkostnader kan tillkomma. 

Andrahandsuthyrning  

Uthyrning eller utlåning av tider i andrahand är ej tillåtet. Byte av tider ska alltid ske via Fyrishov AB:s bokningsavdelning.  

Bokning av arrangemang 

Om förhyraren önskar boka arrangemang på Fyrishov, vänligen fyll i en bokningsförfrågan på www.fyrishov.se/bokningsforfragan.  

Fyrishov AB:s bokningsavdelning kontaktar sedan förhyraren.   

Omklädningsrum 

Där omklädningsrum kan erbjudas ingår detta i priset. Omklädningsrum disponeras max 30 min innan och efter träning.  

Hänsyn  

Förhyraren har tillträde till hall/lokal/bassäng från inbokad tid. Respektera dina egna och andras träningstider.                             

Förhyraren ansvarar för att iordningställa i lokalen inom den bokade träningstiden. 

Städning  

Fyrishov AB förbehåller sig rätten att debitera förhyraren för eventuellt städ om lokalen har lämnats i ett sådant skick att det påverkar efterföljande 

bokning.  

Ordningsföreskrifter 

Förhyraren skall följa de föreskrifter som finns för användandet av Fyrishovs lokaler.  

 

Force Majeure 

Ovanlig, oförutsebara och oundvikliga händelser utanför Fyrishov AB kontroll, som utgör ett hinder för att bokningen/arrangemanget inte kan 

genomföras berättigar Fyrishov AB att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd eller andra påföljder.  

 

Jag har tagit del av ovanstående villkor och godkänner dessa 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Namn på förening/företag/skola  Ort och datum 

_________________________________  _________________________________  

Underskrift ansvarig kontaktperson  Namnförtydligande   

 

http://www.fyrishov.se/bokningsforfragan

