ILKONHOVIN VUOKRAUSEHDOT

1.

Tilat tulee siivota periaatteella ”mitä tuot, viet pois”.
Siivousohjeiden noudattamatta jättämisestä Ilkonhovi
laskuttaa toteutuneiden kustannusten mukaan.

Varaus-, maksu ja peruutusehdot
Vuokrauksen kesto sovitaan tapauskohtaisesti.
Normaalisti vuokra-aika on 09:00-18:00 välillä, kuitenkin
maksimissaan 03 asti. Lisätunneista on sovittava tilauksen
yhteydessä ja niistä peritään hinnaston mukainen maksu.
Varauksen yhteydessä tilojen vuokraajalle lähetetään
viipymättä varausmaksulasku (25% vuokrahinnasta) ja
laskun maksu vahvistaa varauksen. Laskun maksuaika on
7 vuorokautta. Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään
mennessä, varaus peruuntuu automaattisesti.
Loppumaksusta asiakas saa toisen laskun, jonka eräpäivä
on 7 vuorokautta vuokrauksen jälkeen.

Tilojen ulko-ovien läheisyydessä ja sisätiloissa olevien
jälkien (esim. rikkoutuneet pullot, roskat, oksennus tai
tupakantumpit) siivoamisesta Ilkonhovi veloittaa
toteutuneiden kustannusten lisäksi 150€ korvauksen.
4.

Ilkonhovi Oy:llä, sen valtuuttamalla edustajalla ja
viranomaisella on oikeus keskeyttää tilaisuus, mikäli siitä
katsotaan aiheutuvan vaaraa kiinteistölle ja/tai
irtaimistolle. Tilaisuus voidaan keskeyttää myös, mikäli
näitä vuokraehtoja ei noudateta.

Jos asiakas peruu kirjallisesti (sähköpostilla) varauksen
1kk ennen tilaisuuden ajankohtaa, varausmaksu
palautetaan. Alle 1kk peruutukset ei oikeuta
varausmaksun takaisin maksuun. Peruutuksen tapahtuessa
viimeistään 5 vuorokautta ennen vuokrausta, veloitetaan
50% vuokrahinnasta. Myöhemmin tapahtuneesta
peruutuksesta veloitetaan koko vuokrahinta
täysimääräisenä.
Jos asiakas on varannut juhlatilan ja tilaisuuteen on aikaa
alle 1kk, maksetaan varausmaksu ja loppusumma samalla
laskulla, jolla maksuaikaa on 14 vuorokautta.

Vuokrasopimus lähetetään asiakkaalle ja tämän
vuokrasopimuksen asiakas allekirjoittaa ja lähettää
viipymättä tilan vuokraajalle.

Järjestys
Tiloissa saa yhtäaikaisesti oleilla korkeintaan 64 henkeä.

Tupakointi sisätiloissa on kielletty. Tupakointi on sallittu
vain sille varatulla alueella Ilkonhovin pihalla, siten, ettei
tupakoinnista aiheudu haittaa.
Vuokraaja vastaa tilojen lukitsemisesta vuokra-ajan
päättyessä.
5.

Reklamaatio
Mahdolliset reklamaatiot tulee esittää viivytyksettä
viimeistään heti vuokrausta seuraavana arkipäivänä
info@ilkonhovi.fi. Ilkonhovi ei korvaa vuokraajalle
ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita vahinkoja.

6.

Muuta
Ilkonhovi säilyttää jääneitä tavaroita 14 vuorokautta
vuokrauksen päättymisen jälkeen.

Tilojen varaajan on oltava täysi-ikäinen.
Ylivoimaisesta esteestä johtuen (esim. vesivahinko,
tulipalo tai ilkivalta) Ilkonhovi Oy voi perua varauksen
ilman korvausvelvollisuutta ennen varauksen alkua.
Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa
takaisin kokonaisuudessaan.
2.

Avain
Juhlatilan avain on noudettavissa Ilkon Kukasta
sopimuksen mukaan. Avain tulee palauttaa vuokrauksen
jälkeen noutopaikkaan välittömästi 9-19 välisenä aikana.
Muina aikoina avaimen voi jättää sille varattuun
lukolliseen laatikkoon, joka sijaitsee juhlatilan keittiössä.
Tilojen avaamisesta Ilkonhovin toimesta veloitetaan 50€
avausmaksu.
Hävinneestä avaimesta peritään 300€ korvaus.

3.

Vahingot ja siivous
Tilojen vuokraaja on velvollinen korvaamaan
vuokrauksen yhteydessä tiloille, kiinteistön omistajalle
ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingot
täysimääräisenä. Vuokraaja on vastuussa myös vuokraajan jälkeen tapahtuvista vahingoista, jotka aiheutuvat
tiloissa olleiden toiminnasta ja/tai huolimattomuudesta.

Ilkonhovi Oy pidättää oikeuden tilaus- ja toimitusehtojen
sekä hintojen muutoksiin.
Maksullisten yleisötapahtumien järjestäminen tiloissa on
kielletty.

