YLEISTÄ MAISALAN SEURANTALON VUOKRAUKSESTA – vuodet 20172018
Vuokrahinnat kesäaikana:

päivävuokra (10 tuntia), 200 eur arkena

pikkusalin viikonloppuvuokra ei mahdollinen sesonkiaikana

lasu, koko talo 500 eur  alkaa lauantaina klo 9 ja päättyy
sunnuntaina klo 19

pesu, koko talo 550 eur  alkaa perjantaina klo 9 ja päättyy
sunnuntaina klo 19

tosu, koko talo 570 eur – alkaa torstaina klo 9 ja päättyy
sunnuntaina klo 19
Talviajan vuokra: 1.11.31.3. välisenä aikana em. vuokrahintoihin lisätään 200
euroa.
Varaus: Varaus astuu voimaan 200 euron varausmaksun suorittamisen jälkeen.
Varausmaksun maksu aloitetaan osoitteessa www.kurunmaisala.fi/kauppa ja
viimeistellään omassa verkkopankissa. Jos varausmaksua ei ole maksettu Maisala
voidaan vuokrata toiselle asiakkaalle. Varausmaksua ei palauteta, jos varaus
peruuntuu. Jos varausta ei peruuteta viimeistään kuukautta ennen tilaisuutta,
vuokraaja velvoitetaan maksamaan koko vuokra.
Vuokra: Asiakas maksaa vuokran huomioiden mahdollisen talviajan korotuksen
ennen juhlaa. Maksu aloitetaan osoitteessa www.kurunmaisala.fi/kauppa ja
viimeistellään omassa verkkopankissa. Avainta noutaessa asiakas saa
vuokranmaksutositetta vastaan avaimen.
Avain: Noudettavissa vuokrauksen alkamispäivänä osoitteesta Urpontie 333, 12240
Hikiä. Tilaisuuden jälkeen avaimen saa jättää Maisalaan tiskipöydälle lähtiessä.
Siivous: Asiakkaan tulee huolehtia juhlapaikan siivouksesta tilaisuuden jälkeen
asiallisesti ja sillä huolellisuudella, että seuraavan vuokraajan on mukava ottaa tila
käyttöönsä.



HUOM!!!
Jos vuokraajan siivousjälki ei ole tyydyttävä, Maisala ry:n toimesta tilataan
ulkopuolinen palvelu siivoamaan tila ja ko. työstä lasku lähetetään
vuokraajalle.

Keittiö: Varustukseen kuuluu 2 jääkaappia, 2 liettä ja astianpesukone. Leivinuunia
ei saa käyttää. Vuokraan ei kuulu astiastoja.
Maisalan parvi: koristeita voi ripustaa parvelta – muuten sinne meneminen on
kielletty turvallisuuden takaamiseksi. Talvisaikaan parven ovi on vintille on oltava
suljettuna hyvin lämmön säästämiseksi.
Muut asiat: Pianon siirtäminen ehdottomasti kielletty lattian vahingoittamisen
estämiseksi. Keittiön kalusteita ei saa siirtää.
Ongelmatilanne juhlan aikana: Yhteydenotot AnneMari Lehtonen 0400 518 175,
Eeva Torkkeli 0500 849 010
VUOKRASOPIMUS:
Vuokraaika: ..........................................................................
Hinta:...........................................euroa
Olemme ymmärtäneet juhlatalon vuokrausta koskevat ehdot ja säännöt ja
lupaamme toimia sen mukaan. Jos vahinkoja juhlassa sattuu tai ehtoja ei
noudateta, sitoudumme korvaamaan vahingot täysimääräisenä. Vuokran
maksamme Maisala ry:n tilille kokonaisuudessaan ennen tilaisuutta ja kuitin
maksusta esitämme juhlatalon avaimen noutaessamme.
Tätä sopimusta on laadittu ja allekirjoitettu 2 erillistä kappaletta – toinen
vuokraajalle ja toinen vuokranantajalle.
Hausjärvellä, ............................................. kuun ..........päivänä, 20........
Vuokraajan allekirjoitus:...........................................................................................
Nimenselvennys:........................................................................................................
Osoite:.......................................................................................................................
Puhelinnumero:...............................................................................

Jätehuolto: Maisalan jätekatoksessa on kaksi jäteastiaa sekajätettä varten. Pullot
ja tölkit tulee vuokraajan juhlan jälkeen palauttaa kierrättää asianmukaisesti, niitä
ei saa jättää Maisalan jäteastioihin. Samoin isommat koristeet ym. roskaastiohin
mahtumattomat jätteet on vuokraajan vietävä mukanaan. Huomaa, että Maisalan
alakentällä olevat kierrätyspisteet on poistettu käytöstä.
Vahinkojen korvaaminen: Vuokraaja maksaa aiheutetut vahingot täysimääräisenä.
Lämmitys: Maisalan lämmitystä ohjataan automaattisesti puhelimitse. Peruslämpö
on aina noin 8 astetta ja termostaatti salin seinässä pidetään ympäri vuoden 14
asteessa. Vuokraaja kääntää vuokraajan alettua termostaatin haluamaansa
lämpötilaan (max 24 astetta), ja lähtiessä termostaatti on ehdottomasti käännettävä
takaisin + 14 asteeseen.

Sähköpostiosoite:......................................................................................................

Allekirjoitus:
Maisala ry:n puolesta ...........................................................................

