
 

Avtal Vinterförvaring 2017-2018 

Uthyrare  Hyrestagare 

Hyresvärd 

KARLHOLM-LOGISTICS AB  

Hyresgäst 
 

Pers nr/org nr 

559037-4590 
Pers nr/org nr  
 

Adress 

LANCASHIREVÄGEN 30 
Adress 

 
Postadress 

819 40  KARLHOLM 
Postadress 

 
Telefon 

0294-400 40 
Telefon 

 
Email 

INFO@KARLHOLM-LOGISTICS.SE 
Email 

 

Förvaringsobjekt 

BIL ☐ HUSVAGN/HUSBIL ☐ BÅT ☐ ANNAT ☐ 

 

Längd avser yttermått inklusive exempelvis drag eller utstick. Bredd avser normalbredd 

för bil, husvagn. Övriga mått enligt offert. 

Längd: ....................................................................................  

Bredd: ....................................................................................  

Antal m2: .................................................................................  

Registreringsnummer: ..............................................................  

Insättningsdatum: ....................................................................  

 

Uttagningsdatum: lördagen den 28/4 och 5/5 kl: 10-12 

Önskat uttagningsdatum: 

 

Priser:  

375kr per m2 & säsong 

+ 250 kr för uthämtning av lösöre  

+ 500 kr för utfart under hyresförhållandet  

 

För avtalet gäller allmänna hyresvillkor för vinterförvaring daterade 2017-07-04 

 

Ort, datum Ort, datum 

Uthyrarens underskrift Hyrestagarens underskrift 

  

  

  

  

  

 



 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR 

VINTERFÖRVARING daterade 2017-07-04 
1. Objektet förväntas förvaras hela kontraktsperioden och hyresgästen förbinder 

sig att hämta ut sitt objekt den avtalade dagen och klockslaget  
 
2. Vid insättning skall giltig ID-handling uppvisas  

 
3. Betalningsvillkor är 10dagar  

 
4. Inställning sker på överenskommen dag och tid. Om inställning inte sker på 
den överenskomna tiden kan plats eller överenskommen dag för uttag ej 

garanteras.  
 

5. Hyresgäster skall meddela eventuella förändringar i angivna kontaktuppgifter  
 
6. Husvagnar och båtar skall ha stödhjul och vara flyttbara  

 
7. Hyresvärden håller lokalen försäkrad. Hyrestagaren skall hålla sin egendom 

försäkrad för förvaring. Hyresvärden har alltså inget ansvar alls för den egendom 
som förvaras. 
 

8. Gasflaskor eller brännfarlig vätska får ej förvaras i lokalerna  
 

9.Huvudströmbrytare skall vara frånslagen och batterier skall vara bortkopplade  
 

10.Latrintankar skall vara tömda och desinficerade  
 
11.Det får inte finnas mat eller dyliks som kan medföra risk för 

skadedjursangrepp  
 

12.Extra uttag debiteras med 500 kr och hämtning av lösöre debiteras med 250 
kr. Detta sker endast i mån av tid.  
 

13.Uppsägning av detta avtal kan göras med en månads uppsägningstid av 
hyresvärden. Om så sker under perioden 2017-10-01 – 2018-05-05 återgår all 

erlagd ersättning för hela perioden.  
 
14.Om uthämtning ej sker enligt detta avtal skall hyresvärden skicka påminnelse 

vid minst två tillfällen, med två veckors mellanrum, på brev, mail eller sms enligt 
de kontaktuppgifter som angivits i avtalet. 

 
15.Om uthämtning sker efter i avtalet angivna dagar har hyresvärden rätt att ta 
ut en administrativ avgift om 1000 kr/mån.  

 
16.Vid uttag skall giltig ID-handling kunna uppvisas 
 

Ort, datum Ort, datum 

Uthyrarens underskrift Hyrestagarens underskrift 

  

  

  

  

  

 


