SEUTULAN VPK
Katriinantie 71
01760 Vantaa

30.06.2016

HINNAT JA PANKKIYHTEYS.
Talon vuokra:
Kun vuosikokous on vahvistanut vuokran määrän, sen jälkeen suoritetut varaukset
tehdään uuden taksan mukaan.

Järjestelyt;
- Vuokra- ja varausmaksu maksetaan varsinaisen juhlapäivään kohdistettuna.
- Juhlapäivää edeltävänä päivänä on mahdollista koristella tilaa.
- Juhlapäivänä saa tilaisuus jatkua, seuraavalle vuorokaudelle, klo 01.00.
- Juhlanpitäjän tavarat korjattava seur. päivänä klo 14.00 mennessä.
- Siivousmaksu tämän sopimuksen mukaan.

Vuokra: 650 €
-

100 € varausmaksu (kun maksu VPK: n tilillä – varaus vasta sitten voimassa)
500 € maksu tilan vuokrasta (maksu VPK:n tilillä viikkoa ennen juhlia)
50 € siivousmaksu (maksetaan käteisellä avainta luovutettaessa)

Jos juhlat perutetaan varaajan puolelta, varausmaksua ei palauteta.

Kahviastiasto 120 hengelle: 40 €
- sis. kahvikupit, lautaset, pullalautaset, lusikat
- rikkoutuneesta kahvikupista veloitetaan 10 €/kpl ja pullalautasesta 7 € /kpl

Pankkiyhteys
Aktia:

FI8740550010592067
Tilille maksetaan varaus ja vuokramaksut.

Seutulalaiset yhdistykset (esim. Metsästysseura, Omakotiyhdistys, Martat jne.)
vuokrat sovitaan erikseen puh. johtajan tai rahastonhoitajan kanssa

Vuosikokous päätti vuokrista johtokunnan esityksen 30.06.2016 mukaan.
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Me allekirjoittaneet Sopijapuolet:
Vuokran antaja, Seutulan VPK ja
Vuokran ottaja _________________________________
sitoudumme noudattamaan seuraavia sopimusehtoja:
1. Seutulan VPK:n tilojen varaus voimassa kun varausmaksu on vuokran antajan tilillä. Tiloista
sovitun vuokran tulee olla viimeistään viikkoa ennen ao. tilaisuutta, vuokran antajan tilillä. .
2. Siivousmaksu maksetaan käteisenä juhlan jälkeisenä päivänä avaimenluovutuksen yhteydessä.
3. Vuokrattavien tilojen vuokrajärjestelyistä on informoitava Seutulan VPK:n vahtimestaria.
4. Tilan koristelun voi aloittaa juhlaa edeltävänä päivänä. Tilojen tulee olla tyhjänä, vuokralaisen
sinne järjestämistä/tuomista tavaroista, juhlien aloituspäivän jälkeisenä päivänä, klo 14.00
mennessä. Seutulan VPK ei sitoudu vastaamaan kolmannen osapuolen tavaroista.
5. Normaaliin tilavuokraan sisältyy tilan käyttö juhlapäivänä klo 08.30 - 01.00 välisenä aikana.
Jos tilaisuutta halutaan pidentää, tulee tästä sopia vuokrasopimusta laadittaessa.
6. Jos tilojen sisustamiseen tarvitaan kiinnikkeitä(teippejä nitojaa ym.) tai asennuksia, on niiden
toteuttamisesta sovittava vahtimestarin kanssa. Vuokralaisen on poistettava kaikki tekemänsä
muutokset, tilojen luovutukseen mennessä. Mikäli em. muutokset aiheuttavat rakenteisiin
vaurioita, on vuokraottaja niistä korvausvelvollinen. Asennuksissa on noudatettava ao.
säännöstöjä.
7. Tilaisuuksien valmistelun, keston purkamisen ja vuokranottajan siivouksen aikaisista
vaurioista kiinteistölle vastaa vuokraaja. Mahdollinen panttimaksu on vain osa
korvaussummaa.
8. Kiinteistön rakenteita tai irtaimistoa (erityisesti tauluja, vitriini tai taide-esineitä) ei saa siirtää,
peittää tai muuttaa.
9. Tupakointi rakennuksen sisätiloissa on ehdottomasti kielletty. Ulkotiloissa tupakointi on
sallittu paikoilla, joissa on tuhkakupit tai -astiat.
10. Ulkotulien käyttö on mahdollista rakennuksen ääripiirin ulkopuolelle. Ulkotulet tulee sijoittaa
palo- ja henkilöturvallisuusnäkökohdat huomioiden syttymättömille alustoille. Ilotulitteiden
käyttöön on saatava sekä asianomaisen viranomaisen että Seutulan VPK:n lupa.
11. Grillin yms. käytöstä, sisällä tai ulkona, tulee aina sopia VPK:n vahtimestarin kanssa erikseen.
12. Vuokraaja ilmoittaa Vuokranantajalle niiden yhteyshenkilöiden ja järjestysmiesten nimet ja
osoitteet, jotka vastaavat tapahtumista vuokratuissa tiloissa Seutulan VPK:n vahtimestarille.
13. Tilaisuuden edellyttämän luvan tai ilmoituksen, hankkii tai laatii Vuokraaja.
Me allekirjoittaneet Sopijapuolet sitoudumme noudattamaan näitä ehtoja ja toimimaan muutoinkin
asiaan soveltuvien lakien, asetusten ja määräysten puitteissa.
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Vantaalla ___.___.201_
Vuokran antajan edustaja _______________________
nimen selvennys
Vuokran ottajan edustaja _______________________
nimen selvennys
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