
Varausehdot

•	 Covid-19-pandemiasta johtuen, vuokranantaja pi-
dättää oikeuden perua vuokra-ajan vuokrauksen 
samana päivänä.

•	 Vuokra-aika on asiakkaan tekemän varauksen mu-
kainen.

•	 Maksullisten yleisötapahtumien järjestäminen ti-
loissa on kielletty.

•	 Ennen sovittua vuokra-aikaa, vuokranantaja käy 
avaamassa kokoustilojen ovet.

•	 Saunatiloihin ei ole mahdollista palata vuokra-ajan 
päättymisen jälkeen. Kadonneista tavaroista voi tie-
dustella sähköpostitse.

Peruutus

•	 Tilojen vuokraajalla on oikeus peruuttaa kokous- ja 
saunatilan vuokra.

•	 Asiakkaan tekemä vuokraus on sitova. Mikäli asia-
kas peruuttaa tilavarauksen, vuokranantajalla ei ole 
velvollisuutta palauttaa vuokrahintaa.

•	 Vuokranantaja pidättää oikeuden perua varauksen 
yksipuolisesti ilman velvoitteita 7 päivää ennen 
vuokrapäivää. Äkillisestä esteestä johtuen vuokra-
nantaja voi perua vuokrauksen vielä vuokrapäivä-
nä ilman korvausvelvoitetta vuokralaiselle/tulipalot, 
vesivahinko, ilkivalta yms).

Vahingot

•	 Tilojen vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuok-
rauksen yhteydessä tiloille, kiinteistön omistajalle 
ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahin-
got täysimääräisenä. Vuokraaja on myös vastuussa 
vuokra-ajan jälkeen aiheutuneista vahingoista, jot-
ka aiheutuvat tiloissa olleiden huolimattomuudesta.

•	 Tilat tulee siivota ohjeistuksen mukaan vuokra-ajan 
päätyttyä, mikäli ohjeita ei ole noudatettu, vuokra-
nantaja voi laskuttaa vuokraajaa jälkikäteen aiheu-
tuneista lisäkustannuksista.

Järjestys

•	 Tiloissa saa oleskella korkeintaan se määrä henki-
löitä, joka on tilauksen yhteydessä sovittu.

•	 Vuokraaja vastaa vuokra-aikana omasta ja vierai-
den toiminnasta ja mahdollisista häiriöistä, henkilö- 
sekä esinevahingoista.

•	 Musiikintoistolaitteita ei saa viedä ulko- tai saunati-
loihin. Parvekkeen ovi pidettävä suljettuna.

•	 Tupakointi sisätiloissa kielletty. Sallitut tupakointi-
alueet ovat merkitty selkeästi saunatilojen etuosas-
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sa. Mikäli tupakointia tiloissa havaitaan, vuokra-
nantaja laskuttaa automaattisesti otsonoinnista ai-
heutuvista kuluista sekä 200€ lisämaksua säännön 
rikkomisesta.

•	 Vuokranantajalla on oikeus tarpeen vaatiessa kes-
keyttää tilaisuus sauna- ja kokoustiloissa, mikäli 
tilaisuus aiheuttaa häiriötä ulkopuolisille tai vaaraa 
kiinteistölle tai irtaimistolle tai tiloissa epäillään ole-
van päihtyneitä alaikäisiä. Vuokralaisella ei ole oi-
keutta vuokrahyvitykseen, mikäli tilaisuus keskey-
tetään vuokralaisesta johtuvista syistä.

•	 Omien alkoholijuomien nauttiminen on ehdotto-
masti kiellettyä. Asiakkaan tavarat tarkistetaan 
vuokraajan tiloihin saapuessa. Sakko 300€ jos 
omia juomia löytyy hallin tiloista.

•	 Mikäli järjestyssääntöjä rikotaan, veloitamme niistä 
aiheutuneet kustannukset vuokraajalta.

Siivous

•	 Vuokraus sisältää normaalin yleissiivouksen.
•	 Vuokralaisen toimesta saunatilat tulee olla siistissä 

kunnossa vuokrauksen jälkeen: irtoroskat roskiin, 
pullot ja tölkit niille varattuun astiaan, astiat kerät-
tynä niille osoitetulle paikalle. Mahdolliset eritteet 
siivottava ja kaatuneet juomat pyyhittävä. Mikäli 
vuokrauksen jälkeen ilmenee lisäsiivoustarvetta, 
laskuttaa vuokranantaja siivouksesta 62€/tunti.

Reklamaatiot

•	 Mahdollisista reklamaatioista täytyy ilmoittaa vuok-
ranantajalle heti vuokrauksen seuraavan arkipäivä-
nä sähköpostitse tai puhelimitse.

Muuta

•	 Vuokraaja on vastuussa, että vuokra-ajan päätyttyä 
sauna- ja kokoustiloista on poistuttu ohjeita nou-
dattamalla.

•	 Vuokraaja vastaa tilojen lukitsemisesta vuokra-ajan 
päättyessä ulkoporeammeen kannen paikalleen lai-
tosta sekä siivouksesta. ulkoporeammeen sotke-
misesta (eritteet, nuuska, tumpit, roskat) perimme 
200e lisämaksun suodattimien vaihdosta, sekä al-
taan desinfioimisesta.


