
 

Faktura 

Fagersta Brukshundklubb Datum:  

Faktura nr:  

Oss Tillhanda:  

  

 

 

 

 

 

Kund: Namn: 

Adress: 

Mejl: 

Telefon: 

Kund nr: 

 

 

Datum Beskrivning Antal Tim Totalt 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Faktura avgift 25kr 

    Totalt/Att betala  

Betalning skall ske till: Bankgiro: 5385-7736 

Regler för avbokning, se nästa sida av fakturan! 

Tack för ditt förtroende! 

Fagersta Brukshundklubb. C/O Maj-Britt Winberg, Forsbackavägen 8 A, 737 46 FAGERSTA,  

Telefon:0223-107 52, 073-029 88 09. Mejl: maj-britt.winberg1@comhem.se 

mailto:maj-britt.winberg1@comhem.se


Bokningsvillkor vid bokning av Helhelg eller Heldag 

 

• Avbokning av bokad tid, ska ske 3 veckor innan bokad tid 

- avbokas den innan 3 veckor, ska fakturaavgiften betalas 

- avbokas den efter detta, ska 15% av summan betalas plus fakturaavgiften 

- avbokas den med mindre än 7 dagar, betalas hela avgiften 

 

• När man använt sig av tiden, så ska man se till att lämna hallen i det skick man själv vill ha den i när man 

hyr hallen.  

- torka av bordsytor 

- sopa och städa efter dig (finns sopkvast, sopskyffel) 

- släng skräp i soptunnorna 

- ställ i ordning stolar och bord snyggt. 

• Det man har använt i hallen ställer man tillbaka på sina rätta ställen! 

 

Avbokningsreglerna ovan, gäller för heldag eller helhelg! 

Självklart ska detta vara färdig fixat i så god tid att du är klar när din tid är ute! 

Eftersom denna hall drivs enbart på frivilligbasis, så har vi ingen personal som får betalt för att städa och 

hålla rent. Utan det är klubbens medlemmar som ställer upp och städar.  

Så om alla kan se till och hjälpas åt med att städa och hålla rent efter sin hyrda tid, så kommer det se 

mycket trevligare ut när man låser upp hallen och ska hyra den!  

Och vi i klubben hoppas att alla som hyr denna hall ska trivas och vilja hålla det rent och snyggt, både för 

sig själv och för andra! 

 



 

 


