Vuohiluoman pappila
Vuokrausehdot
YLEISTÄ
Vuohiluoman pappilan alueella on ollut elämää jo viidellä vuosisadalla, tämän ollessa
kolmas pappila tällä paikalla. Menneisiin vuosiin mahtuu huikeaa historiaa, jota
voidaan jatkaa kattavasti kunnostetuissa tiloissa. Pappilaan mahtuu katetut paikat
sadalle henkilölle. Koko tilan suurin henkilömäärä on noin 150. Herkulliset ruuat voi
tilata yhteistyökumppaneiltamme ja majoittuminen onnistuu kätevästi samassa
pihapiirissä olevan Jalaskievarin tiloissa. Tilaan pääsee tutustumaan ennen varausta
erikseen sovittaessa.
VARAUS JA MAKSU
Varaus on sitova, kun varausmaksu on maksettu. Varausmaksu on 50%
viikonloppujen vuokrahinnasta ja loppulasku tulee maksaa viimeistään viikkoa ennen
vuokra-aikaa. Varausmaksua ei palauteta varauksen peruuntuessa.
Pidätämme oikeuden muutoksiin vuokrausehtojen ja hinnoittelun suhteen.
AVAIN
Asiakas huolehtii vuokra-aikanaan tilojen lukitsemisesta tilan jäädessä tyhjilleen.
Tarvittaessa asiakas saa avaimen käyttöönsä vuokra-ajan alkaessa. Avain palautetaan
vuokra-ajan päättyessä etukäteen sovitulla tavalla. Vuokranantajalla on oikeus
tarkastaa tilan käyttö vuokrausajalla.
TILA, KALUSTEET JA LAITTEET
Tilavaraus sisältää
- sovittujen tilojen, kalusteiden, astioiden ja keittiön käytön
- laitteiden käytön omalla vastuulla
- käsi- ja wc-paperit, sekä käsisaippuat suhteutettuna henkilömäärään
- asiakas voi järjestellä tilan tarpeitaan vastaavaksi
TILOJEN VASTAANOTTO
Asiakas tarkastaa vuokraamansa tilan vuokra-ajan alkaessa ja ilmoittaa mahdollisista
vioista tai rikoista välittömästi vuokranantajalle. Vuokrattavista tiloista ei saa viedä
pois laitteita tai kalusteita ilman sopimusta, mutta esim. pöydät voi järjestää
tarpeensa mukaan. Tilassa on wc-tilat, sekä inva-wc. Juhlapaketeissa on mahdollisuus
ottaa käyttöön yläkerran lepohuone erikseen sovittaessa.
KORISTELU
Pappilan voi koristella tarpeen mukaan niin, ettei tiloihin jää koristeiden poistamisen
jälkeen minkäänlaisia jälkiä koristelusta. Kynttilöiden ja muiden tulien polttaminen
sisätiloissa tai niiden läheisyydessä on ehdottomasti kielletty paloturvallisuuden
vuoksi. Rakennuksen ulko- tai sisäseiniin ei saa laittaa nauloja, niittejä, teippiä tms.

RUOKA JA JUOMAT
Ruoka- ja kahvitilaisuuksiin asiakas voi valita pappilan yhteistyökumppaneista
cateringpalveluiden tarjoajan. Omatoiminen ruoanvalmistus ei ole pappilassa
mahdollista.
JÄRJESTYKSEN YLLÄPITO
Asiakas pitää huolen yleisestä järjestyksestä sisä- ja ulkotiloissa vuokraamallaan
ajalla, sekä siitä, ettei tiloissa ole sinne kuulumattomia henkilöitä. Pappilan hiljaisuus
alkaa ulkona klo 22 ja sisätiloissa 24, ellei toisin etukäteen sovita. Tämän jälkeen tilat
tyhjennetään ja ovet lukitaan. Mahdollisissa tilan käyttöön liittyvissä
ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä vartiointiliikkeeseen, puhelinnumero löytyy
talonkirjasta.
TUPAKOINTI
Tupakointi sisätiloissa tai niiden läheisyydessä on ehdottomasti kielletty. Tupakointi on
sallittu vain sille osoitetussa paikassa ulkona.
SIIVOUS
Asiakas kerää roskat sisä- ja ulkotiloista ja hoitaa ne pihan jätepisteeseen. Roskien
siivouksessa tulee noudattaa jätepisteen mukaista lajittelua. Keittiötilat luovutetaan
siistittyinä, astiat pestyinä ja paikoillaan. Mikäli vuokrauksen päätteeksi roskia ei ole
kerätty tai tavarat ovat järjestämättä, veloitetaan lisäsiivouksesta 50€/alkava tunti
kuluneen ajan mukaan.
Tilavuokraan sisältyy lattia- ja pöytäpintojen pyyhintä, wc-tilojen pesu ja pyyhintä.
TILOJEN LUOVUTUS VUOKRA-AJAN PÄÄTTEEKSI
Vuokra-ajan päättyessä tila luovutetaan ehjänä, järjestettynä ja kalusteet paikoilleen
siirrettynä. Mahdolliset kyltit tai opasteet kerätään piha-alueilta. Rikkoutuneesta tai
vioittuneesta kalustosta, astioista tms. veloitamme jälleenhankintahinnan. Valot
sammutetaan ja ovet lukitaan lähtiessä.

Kiitos ja tervetuloa uudelleen Vuohiluoman pappilaan!

