Kontrakt gällande hyra av Saxtorpsbanan
Hyresperiod
Klubb/ kund
Adress
Postnummer/ort
Kontaktperson
Mobilnummer
e-post
Faktura skickas till
Beskrivning
Stora banan max 30 förare (6 000kr/dag)
85-banan max 30 förare (4 000kr/dag)
Stora + 85-banan max 40 förare (8000kr/dag)
Hela anläggningen exkl stugor & teknikbana (11 000kr/dag)
Banjämning stora banan (ingår vid ankomst därefter 2 500kr/dag)
Banjämning 85-banan (ingår vid ankomst därefter 2 000kr/dag)
El – 10 platser ingår i banhyra därefter 150kr per fordon och dygn
Fler förare än max tillåtet (100kr/förare och dag)
Hyra stuga (600kr/natt)
Klubbstuga för utbildning, förtäring, umgänge, extra toaletter (500kr/dag)
Totalt att betala:

Antal Att betala

Avtalsvillkor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banhyran avser träningstid klockan 10:00 - 15:00. All körning utanför dessa tider är förbjudet.
All körning utanför banorna är strängt förbjuden förare som kör utanför banor erläggs böter på 1 000 SEK.
Delning av banan får endast ske vid anvisad plats. (på stora banan - vid björken framför starten)
Tillgång till duschar och toaletter ingår hela dygnet.
Vid ovårdsamhet i klubbstuga, duschar eller toaletter som medför extra städning tillkommer en kostnad på
1 500 SEK.
Om något på anläggningen förstörs genom oaktsamhet kommer detta att debiteras i efterhand.
Sopor och avfall ska läggas i röda containern vid miljöstationen.
Banmaterialets beskaffenhet utifrån väder tar LMK inget ansvar för och ingen reducering av banhyra utgår
pga detta.
Huvudstartgrinden på stora banan får ej användas. Portabel startgrind (4 platser) får användas.
Om kund väljer att hyra banan ojämnad kan LMK ej ta ansvar för skicket på banan.
Särskilda önskemål om banorna/anläggning – kontakta Ingemar Månsson 0733-366 168 minst 3 veckor i
förväg.
Depåtystnad 20:00 – 08:00
Miljömatta ska användas. Ingen körning i depån. Tear-off förbjudet vid träning.
Om oförutsedda händelser medför utebliven träning återbetalas ej förskott.

Betalningsvillkor är 1500 kr vid bokning och resterande 2 veckor innan hyrtillfället. Bokningsavgift sätts in
på BG 800-4889. Faktura skickas till angiven mailadress. Avbokning senast 6 veckor innan
uthyrningsdatum för full återbetalning ska ske.
Underskrivet avtal mailas till medlem.lmk@gmail.com
Ort och datum:
Kundens underskrift:

LMK:s underskrift:

