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Regler och villkor: 

1. Båset får endast användas till förvaring av cykel med tillbehör. 

2. Depositionsavgiften på 200 kr får du tillbaka när hyrestiden upphör. 

3. Försvunnen nyckel ska snarast anmälas till oss och ersättas av dig till en kostnad 

av 200 kr. 

4. Hyran, 600 kr per halvår, betalas mot faktura i förskott. Depositionsavgiften 

tillkommer vid första fakturatillfället. 

5. Obetald hyra eller felaktigt nyttjande tolkas som uppsägning av kontraktet. Båset 

kommer att låsas efter meddelande till den adress du uppgett. 

6. Uthyrning av båset får inte ske i andra hand. 

7. Om ingen förlängning av kontraktet sker, kan vi tömma båset och hantera 

innehållet som upphittat gods. 

8. Vi har reservnyckel och äger tillträde till båsen. 

9. Legitimation ska visas upp vid tecknande av kontrakt. 

10. Du har fullt ansvar för allt gods som förvaras i båset. 

11. Uppsägning av hyreskontraktet ska ske minst två veckor i förväg. 

Övrigt: 

 Cykel med korg fram eller barnsits bak går tyvärr inte in i båsen. 

 För att teckna kontrakt måste du ha fyllt 18 år. 

 Om det är kö blir samtliga i kön underrättade per e-post då ett bås blir ledigt. 

 

Jag har läst, förstått och accepterat villkoren: 

 

Förnamn:  _____________________________________________________________________ 

 

Efternamn: _____________________________________________________________________ 

 

Adress: _____________________________________________________________________ 

 

Postnr, ort: _____________________________________________________________________ 

 

E-post: _____________________________________________________________________ 

 

Telefon: _____________________________________________________________________ 

 

Nyckel: _____________________________________________________________________ 

 

Namnteckning: ____________________________________________________________________ 

 

Personnummer: ___________________________________________________________________ 

 

Datum: _____________________________________________________________________ 
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Information enligt dataskyddsförordningen, GDPR.  
Höörs kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid handläggningen av ditt ärende 
registreras och behandlas vid behov ditt personnummer och andra kontaktuppgifter i kommunens 
ärendehanteringssystem. Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden 
gentemot dig. Personuppgiftsansvarig nämnd är Tekniska nämnden.  
 
Du har rätt att en gång per kalenderår få information om hur dina personuppgifter behandlas. Upptäcker du att 
en personuppgift är felaktig och behöver rättas eller önskar du mer information om hur dina personuppgifter 
används ber vi dig kontakta oss. Du når vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@hoor.se. 

 

Höörs kommun: Samhällsbyggnadssektor • Box 53 • 243 21 Höör 

Besöksadress: Södergatan 28 • Höör 

Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41 

tekniskanamnden@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun 

 


