Hyreskontrakt för korttidsuthyrning av hus för fritidsändamål i upp till
9 månader
Utgivet av Villaägarnas Riksförbund 2013

Hyresvärd

Hyresgäst

Adress

Personnummer
Yrke och tfn till arbete

Tfn

Nuvarande adress

Mobiltfn

Tfn (hem) & mobiltfn

E-mail

E-mail

1. Hyresvärden hyr ut fastigheten

med adress
ange fastighetsbeteckning

ange adress

i

kommun till hyresgästen.
ange kommun

Fritidshuset hyrs ut

( ) möblerat.

( ) omöblerat.

2. Hyrestid
Fr.o.m.
t.o.m.
. Hyreskontraktet upphör att gälla vid hyrestidens utgång.
Hyresgästen skall då avflytta utan anmaning (Hyreskontraktet bör endast användas om hyrestiden är högst nio
månader. Vid längre uthyrning av hus för fritidsändamål, kan istället Villaägarnas Riksförbunds ”Hyreskontrakt
för uthyrning av villa enligt hyreslagen” användas, se www.villaagarna.se.).

3. Hyresgästen skall betala hyra med

kr
ange belopp

(
(
(
(

) per dag
) per vecka
) per månad
) för hyrestiden

Hyran skall betalas i förskott utan anfordran.

4. I hyran ingår kostnad för
(
(
(
(

) Uppvärmning
) Sophämtning
) Trädgårdsskötsel
)

(
(
(
(

) Elström
) Sotning
) Telefon
)

(
(
(
(

) VA-avgift
) Snöskottning
) Latrintömning
)

(
(
(
(

) Elström
) Sotning
) Telefon
)

(
(
(
(

) VA-avgift
) Snöskottning
) Latrintömning
)

5. I hyran ingår ej
(
(
(
(

) Uppvärmning
) Sophämtning
) Trädgårdsskötsel
)

6. Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga tillstånd utföra målning, tapetsering och därmed jämförliga
åtgärder.

7. I uthyrningen ingår inventarier enligt bifogad inventarielista. Det åligger hyresgästen att kvittera
inventarierna genom signering på inventarielistan. Efter hyrestidens utgång åligger det hyresvärden att genom
signering av hyresgästens exemplar av inventarielistan, eller på annat sätt, kvittera inventariernas återställande.
För skada på eller förlust av inventarier svarar hyresgästen.
Hyresgästen

(
(

) får
) får inte

tillgodogöra sig befintlig frukt, odlade bär och blommor på tomten.

8. Det åligger hyresvärden att hålla fastigheten försäkrad.
9. Hyresgästen skall väl vårda och akta den upplåtna egendomen. Skulle skada inträffa, svarar hyresgästen
härför, om han/hon inte kan visa att han/hon eller någon han/hon svarar för inte är vållande till skadan.

10. Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga tillstånd överlåta hyresrätten eller upplåta fastigheten i
andra hand.

11. Hyresgästen ska vid avflyttning överlämna fastigheten i väl rengjort skick och återlämna samtliga nycklar.
12. Särskilda bestämmelser

Detta hyreskontrakt har upprättats i två lika lydande exemplar, av vilka hyresvärden och
hyresgästen tagit var sitt.
(
(

) Till avtalet hör även en inventarieförteckning, se bilaga 1.
) Till avtalet hör dessutom bilagorna_________________________________________________________.

ort, datum

ort, datum

hyresvärd

hyresgäst

