Kyläsaaren Kylätalon vuokrasopimus
Vuokraajan tiedot:

Vuokraaja : ________________________________ Olen Kiint.yhdistyksen jäsen _____
Sähköposti: ________________________________ Puhelin: ______________________
Osoite

: _____________________________________________________________

Tilojen vuokra-ajankohta: __________________________________________________
Avaimen luovutus: _________________ Avaimen palautus: ______________________

Vuokratiedot:

Vuokran suuruus : _________ euroa Eräpäivä: __________ (viikko vuokra-ajankohdan jälkeen)
Vuokra maksetaan Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n tillille FI42 5701 3944 9717 09
Viite: Vuoraajan nimi ja vuokra-ajankohta
Mahdolliset muut sovitut erityisehdot:

Allekirjoitukset:
Allekirjoituksella vuokraaja vahvistaa vuokrausta koskevat ehdot ja sitoutuu noudattamaan
sopimuksen ja ehtoja ja Kylätalon sääntöjä. Sopimuksesta on tehty kaksi samansisältöistä
sopimusta. Toinen vuokran antajalle ja toinen vuokraajalle.
Kyläsaaaressa: ________________________
____________________________________________
Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n puolesta

________________________________________
Vuokraaja
________________________________________
Nimen selvennys

O Olen kiinnostunut liittymään Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n jäseneksi, minuun saa ottaa yhteyttä.
Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry
Puhelin 044 – 33 11 759

OHJEHINNASTO Kylätalon palveluista vuonna 2017
Jäsenhinta tarkoittaa, että asiakas on Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n jäsen
Oikeus hintamuutoksiin pidetään yhdistyksellä
jäsenhinta

ei jäsen

__ Juhlatila arkisin (max. 5 tuntia + siivous esim. kokous, myyjäiset )

20 €

30 €

__ Juhlatila arkisin( max. 10 tuntia + siivous) esim. luento, koulutus )

50 €

60 €

__ Juhlatila sunnuntai-iltapäivä ilman siivousta

40 €

50 €

__ Juhlatila+pelisali arkisin (max. 5 tuntia+siivous) lasten synt.päivät

30 €

40 €

__ Juhlatila viikonloppuisin koko päivä (+siiv. seur.pv klo 12.mennssä )

100 €

120 €

__ Juhlatila + pelisali viikonloppuisin koko päivä (+siiv. seur.pv. Klo 12 menn.)

130 €

150 €

5 € kpl

6 € kpl

10 € vrk

20 € vrk

__ AV-laitteisto (äänentoisto, TV, DVD)

20 €

30 €

__ Loppusiivous + tiskauslisä 20 €

50 €

50 €

__ Jatkoaika viikonloppuun juhlia edeltävään / jälkeiseen päivään

30 €

30 €

__ Autopaikka pihassa, esim. asuntoauto sovittava erikseen.

10 €

10 €

__ Puutarhakalustesetti

10 €

10 €

Tilojen vuokraustarkoitus ja hinnasto vuonna 2016:

__ Pöytäliinat
__ Tekstiili-pesuri ( + pesutapletit 3 € / kpl )

Kiinteistöyhdistyksellä ei ole vastuuvakuutusta !
Siivous:
Loppusiivoukseen kuuluu, että astiat tiskataan ja laitetaan paikalleen, roskat viedään jätepisteeseen, tyhjät
juomapullot ja – tölkit viedään pois, huonekalut laitetaan paikoilleen. Ruokatarvikkeet viedään pois tai ne
viedään jätepisteeseen. Jääkaappia EI sammuteta. Matot ja lattiat imuroidaan. Lattiat pyyhitään kostealla
mopilla, pöydät ja tasot pyyhitään kostealla liinalla, sekä WC: t pestään. Loppusiivouksen voi myös tilata
varauksen yhteydessä.!
Piha-alue jätetään siistiin kuntoon.
Loppusiivous tulee tehdä kokonaisuudessaan vasta lähtöpäivänä!
Kiinteistönomistajat tarkastavat tilojen kunnon vuokrauksen jälkeen.
Mikäli loppusiivousta ei ole tehty tai se on tehty puutteellisesti, Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry pidättää
oikeuden laskuttaa tällöin puutteellisesti tai kokonaan laiminlyödystä loppusiivouksesta kohtuullisen korvauksen.
Muuta huomioitavaa:
Asiakas luovuttaa Kylätalon ja sen avaimet viikonloppuisin lähtöpäivänä klo 12.00, ellei vuokrasopimuksessa
toisin mainita. Jatkoajalta lisätään maksu. Jos asiakas lähtee muuna aikana, on avainten luovutuksesta ja
mahdollisesta lisämaksusta sovittava yhdistyksen kanssa hyvissä ajoin etukäteen.( esim. arkisin )

Toivomme Teille nautinnollisia hetkiä vuokraamassanne Kyläsaaren Kylätalossa !
Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry - Hallitus - 2017

