
 
 

HYRESAVTAL BAGSKÅP nr ………… 
 
1. Detta avtal är upprättat mellan Skogaby Golf AB (bolaget) och medlem 
 
 …….……….………..….…………………………….(hyrestagaren), golf-id……………..…………. 
 
2. Avtalet reglerar hyra och ansvar för bagskåp i avsett utrymme i Skogaby Golfklubbs lokaler. 
 
3. Det är hyrestagarens ansvar att själv kontrollera sitt försäkringsskydd. Bolaget kan inte hållas 

skadeståndsskyldigt vid inbrott, skadegörelse etc. 
 
4. Hyrestagaren ska förse sitt skåp med lämpligt hänglås. Skåpet ska vårdas väl av hyrestagaren. 
 
5. Hyrestagaren ska beakta de regler som gäller vid in- och utpasserande. 
 Koden till bagrummet får ej spridas 
 
6. Hyra för nästkommande år anslås på hemsida 1 november. 

Om hyrestagaren inte accepterar hyresändringen måste hyrestagaren säga upp avtalet i 
enlighet med punkt 7 nedan. Hyra betalas årligen mot faktura. 

 
7. Hyrestiden är kalenderår. 

Hyresavtalet förnyas årsvis om avtalet inte sägs upp enligt nedan. Uppsägning skall ske 
skriftligen från hyrestagarens sida senast den 30 november. 
Uppsägning från bolagets sida äger rum skriftligen senast den 30 november.  
Senast den 13 december varje år ska skåpet vara tomt och hänglåset borttaget. I annat fall kan 
detta ske genom bolagets försorg på hyrestagarens bekostnad. 
Senast 15 mars ska bolaget ge tillträde till skåputrymmet.  
 I det fall hyrestagaren upphör att vara aktiv medlem i Skogaby Golfklubb upphör även 
detta avtal att gälla med omedelbar verkan. 

 
8.  Hyrestagaren får inte överlåta detta avtal och ej heller upplåta skåpet till annan person. 
 
9. Bryter hyrestagaren mot detta avtal får bolaget omedelbart säga upp avtalet, på så sätt som 

angivits ovan, utan iakttagande av någon uppsägningstid.  
 
10.  Vid uppsägning av detta avtal oavsett anledning skall hyrestagaren tömma skåpet och ta bort    

hänglåset senast 14 dagar efter uppsägningen meddelats. I annat fall kan detta ske genom 
bolagets försorg på hyrestagarens bekostnad. 

 
Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna erhåller ett vardera. 
 
Skogaby, den ………………………………………………… 
 
 
………………………………………….  ………………………………………………. 
för Skogaby Golf AB   Hyrestagare, namnteckning 
 
………………….……………………..  ………………………………………………..  
Namnförtydligande   Hyrestagarens E-postadress 
  
        ………………………………………………..  
     Hyrestagarens telefonnummer  
  


