
V U O K R A S O P I M U S  /  V I I K O N L O P P U

VUOKRANANTAJA: Hembygdens Vänner i Alberga r.f.   (HVA)

VUOKRALAINEN/ : Nimi: ____________________________________________________  

vastuuhenkilö Osoite:                                                                                                           

Puh: ________________     S-posti: ____________________________ 

VUOKRAN KOHDE: Alla merkityt tilat irtaimistoineen yhdistyksen talossa Thorstorpissa: 
(HUOM ! maks. 100 henkilöä / kaikki tilat,  25 henkilöä / pieni sali) 

Kaikki yleiset tilat vuokra 800 € /viikonloppu 400 € /päivä

Pieni Sali ja keittiö vuokra 400 € /viikonloppu 200 € /päivä

VUOKRA-AIKA:                             

Pe 17.00-21.00 La 9.00-01.00 Su 9.00-12.00  

Lauantaina tilojen on oltava tyhjät kl. 01.00 mennessä.

VUOKRAN MAKSU: Vuokralaisen tulee suorittaa 150 € varatessa sekä viimeistään 2 viikkoa 
ennen käyttöönottoa vuokran loppuosan             €  HVA:n tilille  
Aktia FI63 405551 500378 80 viite 19305. Mikäli varaus  perutaan 
myöhemmin kuin neljä (4) viikkoa ennen vuokra-ajan alkamista, HVA 
saa pitää ennakon.

TAKUUVUOKRA: Takuuvuokra 500 € maksetaan loppusumman yhteydessä, summa  
palautetaan 2 viikon kuluessa tilaisuuden jälkeen, mikäli sopimuksen 
ehdot täyttyvät.Tilinumero palautusta varten :                                         

VALVONTA: Vuokralainen hankkii itse tarpeelliset luvat ja vastaa järjestyksestä 
huoneistossa ja pihalla. Vahtimestarilla ja yhdistyksen muilla virallisilla 
edustajilla on vapaa pääsy huoneistoon vuokra-aikana voidakseen 
valvoa vuokrasopimuksen noudattamista.

SIIVOUS: Vuokralaisen on huolehdittava siitä, että huoneisto on siivottu tilaisuuden
jälkeen. Pöydät ja tuolit on pyyhittävä, lattia lakaistava, keittiön pinnat 
pyhittävä ja jätteet vietävä ulos. Raput ja piha on siistittävä. 
Huom: Kalusteita ei saa viedä ulos.

Jätä tila samanlaiseen kuntoon kuin se oli tullessasi, kiitos!.

VASTUU Tilaisuuden jälkeen vuokralaisen/vastuuhenkilön tulee yhdessä
VAHINGOISTA: yhdistyksen edustajan kanssa tarkastaa huoneiston kunto. 

HVA:n omaisuudelle aiheutetut vahingot merkitään. Vuokralainen 
sitoutuu korvaamaan huoneistolle tai irtaimistolle aiheutetut vahingot 
käypään hintaan laskun mukaan.

PALOVAARA: Kynttilöitä   ei   saa polttaa.   Raketteja ei saa ampua.

Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle.

Espoossa   _________________ __________________                                                     

                                                                                                            
Vuokralainen HVA:n edustaja / Bengt Forsblom

OHJEITA
Thorstorpin varaamisesta on sovittava Bengt Forsblomin kanssa,puh:0505780622./hva.uthyrning@gmail.com
Jotta varaus olisi sitova, vuokralaisen tulee allekirjoittaa tämä vuokrasopimus kahtena kappaleena, 
joista toinen palautetaan Bengt Forsblomille Särkiniementie 13 A 20 00210  Helsinki
ja vahvistettava varaus maksamalla ennakkomaksu 150 euroa.
Vahtimestari Thorstorp, Marica Blomqvist. Vanha maantie 12, 02650 ESPOO , puh: (09) 541 5844

www.hva.fi
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