
 

 Avtal för hyresplats 2022  
”Standardavtal”  
 

Vid bokning av hyresplats tas en veckohyra för anvisad plats. Hyrestagaren får använda butikens 
skåp, galgar samt får personliga prislappar att själv märka upp sina varor. Det finns även larm till 
exempelvis kläder att hyra i butiken. Hyran betalas i samband med incheckning.  
 
För att varan ska kunna säljas måste hyrestagare märka varan med den personliga prislappen som 
fylls i med pris på varan samt vad varan faktiskt är (till exempel ”Svart byxa strl 80, H&M” eller ”Svart 
trearmad ljusstake”). Saknas dessa uppgifter kan 2nd Hand 4 You Örebro AB ej sälja varan. Möjlighet 
att hyra fästpistol för märkning av kläder finns. Kontakta oss för mer information.  
 d 
Hyrestagare har möjlighet att checka in en halvtimme innan det att butiken öppnar måndag-fredag. 
Lördag samt röda dagar sker incheckning under butikens öppettider.  
 
Vid incheckning flyttar hyrestagaren in sina varor i sitt skåp samt fyller på och håller ordning under 
hyresperioden. 2nd Hand 4 You Örebro AB städar och skåpet tre dagar i veckan.  
 
Vid utcheckning städas skåpet ur av hyrestagare och töms på varor som finns kvar. De här varorna tar 
hyrestagaren med sig hem. Val att skänka till butiken finns. Om skåpet lämnas ostädat debiteras 
hyrestagaren 250 kronor. Städmaterial finns att tillgå. Utcheckning sker under butikens öppettider.  
 
Vid avslutad hyresperiod får hyrestagaren 85% av summan från försäljningen. 2nd Hand 4 You 
Örebro AB erhåller 15% av försäljningen som provision. Summan (85%) betalas ut till hyrestagarens 
bankkonto inom sju (7) bankdagar efter utcheckning.  
 
Varor som säljs i butiken ska vara hela, rena samt lagliga. Vi förbehåller oss rätten att plocka bort 
varor som ej uppfyller kraven. Hyrestagaren ansvarar själv för deklaration av eventuell skatt.  
2nd Hand 4 You Örebro AB tillåter inte försäljning av livsmedel, begagnad kosmetika, pornografiskt 
material, vapen, droger, ammunition, pyroteknik eller stöldgods.  
 
2nd Hand 4 You Örebro AB ersätter inte hyrestagaren för eventuella varor som försvinner eller 
förstörs, men tillhandahåller, som tidigare nämnts, larm att hyra för att öka säkerheten. 
Säkerhetskameror finns även i butiken för att upprätthålla ytterligare säkerhet. Hyrestagaren 
ansvarar till fullo för att varorna hen säljer uppfyller 2nd Hand 4 You Örebro AB:s krav vid försäljning.  
 
Vid avbokning senare än 48 timmar innan incheckningsdagen debiteras hyrestagaren full skåphyra. 
 
Jag (hyrestagaren) har läst och godkänner ovanstående avtalsregler samt godkänner att 2nd Hand 4 
You Örebro AB lagrar mina personuppgifter i samband med uthyrning samt kontakt med mig.  
 

 
_________________________________   _________________________________ 
Underskrift och datum   Clearing- och kontonummer  
 
_________________________________   _________________________________ 
Namnförtydligande    Underskrift butikspersonal  
 
[  ]  Jag önskar skänka de varor som ej blir sålda till 2nd Hand 4 You Örebro AB  
[  ]  Jag önskar att 2nd Hand 4 You Örebro AB städar ur mitt bås vid utcheckning (150kr tillkommer)  
[  ]  Jag önskar ta del av 2nd Hand 4 You Örebro AB:s kundklubb och deras information framgent 


