Kylätalo Visalan Vuokraushinnasto

Kylätalo, hinnat arkisin:
Juhlatilatila ( kokoushuone ), alkava 3 h

20 €

Sauna

5 € / lämmityskerta

Kimppasauna, säännöllinen viikkosauna

1 € / hlö

Juhlatilatila (kokoushuone), kirjasto ja keittiö ja sauna alkava 3 h

30 €

Kylätalo, hinnat viikonloppuisin ja arkipyhinä:
Juhlatila (kokoushuone), kirjasto ja keittiö ja sauna alkava 3 h

30 €

Juhlatila (kokoushuone), kirjasto ja keittiö
sunnuntai-iltapäivä klo 14 alkaen

30 €

Päivähinta sis. kaikki toiminnot

70 € / jäsenhinta 60 €

Jatkoaika juhlia edeltävään tai seuraavaan päivään,
jatkoajan pituus voidaan sopia tapauskohtaisesti
Loppusiivous

50 €

+ tiskaus

20 €

Muuta vuokrattavaa
Pöytäliinat / kpl

-

AV-laitteisto (äänentoisto, TV, DVD)

20 €

Tilojen esittely
Vuokraehdot
Vuokrasopimus
Muuta huomioitavaa

Yhteystiedot:

Jokvarren kylät ry.
Tapiontie 16 42300
Jämsänkoski

Päivystyspuhelin 040 371 6963

Sp: jokvars2021@gmail.com
Puh: 040 371 6963

Pankki: FI79 5091 1720 0170 67
Y-tunnus: 1769945-2
kotisivut: https://jokvarrenkylat.yhdistysavain.fi/

Loppusiivous tilataan varauksen yhteydessä, tai hyvissä ajoin ennen vuokra-aikaa.
Asiakkaan hoitaessa siivouksen, tilan pitää olla siivottuna ja avaimet palautettuna vuokrausta
seuraavana päivänä klo. 12 mennessä, ellei vuokrasopimuksessa toisin mainita. Jos asiakas
luovuttaa talon muuna aikana, on avainten luovutuksesta ja mahdollisesta lisämaksusta sovittava
Kylätalon päivystäjän kanssa hyvissä ajoin etukäteen. Jatkoajasta peritään aina maksu.

Loppusiivoukseen kuuluu:
-

Astiat tiskataan ja laitetaan paikalleen.
Sekaroskat viedään Kylätalon lähettyvillä olevaan jätepisteeseen. Tyhjät juomapullot ja –
tölkit viedään pois (kierrätyspisteeseen, ei Kylätalon roskikseen).
Ruokatarvikkeet viedään pois.
Huonekalut laitetaan paikoilleen.
Matot ja lattiat imuroidaan. Lattiat pyyhitään kostealla mopilla, pöydät ja tasot pyyhitään
kostealla liinalla. Myös WC: t pestään.
Jääkaappia EI sammuteta.
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, Jokvarren Kylät ry pidättää oikeuden laskuttaa tällöin
puutteellisesti tai kokonaan laiminlyödystä loppusiivouksesta kohtuullisen korvauksen.
Kiinteistönomistajilla ei ole vakuutusta asiakkaan irtaimiston varalta ja ei vastaa asiakkaan
Kylätaloon jättämistä tavaroista.
Vuokraaja on vastuussa rikkoutumisista koskien kiinteistöä sekä irtaimistoa.

Toivomme teille nautinnollisia hetkiä vuokraamassanne Jokvarren Kylät ry:n Kylätalo Visalassa!

Jokvarren kylät ry.
Tapiontie 16 42300
Jämsänkoski

Sp: jokvars2021@gmail.com
Puh: 040 371 6963

Pankki: FI79 5091 1720 0170 67
Y-tunnus: 1769945-2
kotisivut: https://jokvarrenkylat.yhdistysavain.fi/

