
Rymättylän VPK ry.
Vanhatie 14
21140 RYMÄTTYLÄ

HINNASTO / INFO

Tuote Vuokra-aika Vuokra  Siivouspalvelumaksu

Talon viikonloppu pe 16:00 - su 13:00 550,00 € 100,00 €

Saunan viikonloppu pe 16:00 - su 13:00 300,00 € 45,00 €

Sauna pe-la tai la-su       16:00 – 13:00 175,00 € /vrk. 45,00 €

Talon arkipäivä ma-to*       08:00 - 21:00     200€/vrk. tai 45€ /h 100,00 € /sopimuksen mukaan

Saunan arkipäivä ma-to**            16:00 - 13:00 100,00 € 45,00 €

Talon ja saunan arkipäivä          08:00 - 21:00 500,00 € 145,00 € /sopimuksen mukaan

Talon vko loppu kokous vuokra* 08:00 - 21:00 300€/vrk. tai 50€ /h 100,00 € /sopimuksen mukaan

Talon koristelu / juhlien valmistelu*** 110 € /vrk.

Verisure hälytys käynti, Saunalla / Talolla alkaen  30 € / hälytys.

Paljun vuokraus 100,00 € /vrk. 5,00 €

Astiaston vuokraus 110,00 €

Telttakatos 4x6m koottuna 100,00 €

Pöytäliinat:

- ISO / pieni 16,50 € / 6,50 € kpl

Liinavaatevuokraus                           10 € / setti

Pyyheliinan vuokraus                          5 € / kpl 

Pyyheliinan lunastus                         30 € / kpl

Kadonneet pyyheliinat tulkitaan VPK-toiminnan kannatukseksi ja niistä laskutetaan erikseen. 
(saa siis oikeasti ottaa mukaan).

Videotykki ja äänentoistolaitteisto ovat käytettävissä ilman eri veloitusta talolla.
Verisure laitteiston antamasta hälytyksestä talonmies veloittaa vuokralaiselta hinnaston mukaisen korvauksen
30€ / hälytys, vartiointiliikkeen vartijan tulleeessa paikalle veloitus on vartiointiliikkeen taksan mukainen.

* Kokouksien minimi laskutus 3h saunalla ja 4h talolla.

** Arkipyhinä ja arkipyhien aattoina sovelletaan viikonloppuhintoja.

*** Lisävuorokauden hinta talolle, joka on käytettävissä vain juhlien yhteydessä.

Rymättylän VPK laskuttaa vuokrauksen vahvistamiseksi ennakkovarausmaksun sekä ennakkoon varatut 
lisäpalvelut etukäteen asiakaalta. 
Alle kuukauden päähän tulevat varaukset laskutetaan kokonaisuudessaan vuokran ja lisäpalveluiden 
osalta ennen vuokrausta. (poislukien siivouspalvelumaksu) 
Lasku pitää olla maksettuna ennen vuokrausta ja kuitti siitä on esitettävä talonmiehelle ennen vuokrausta. 
Ennakkovarausmaksu on talolta 150€ ja saunalta 50€, ennakkovarausmaksu hyvitetään asiakkaalle 
loppulaskussa. Varausmaksua ei palauteta jos asiakas peruu tilaisuutensa, ellei korvaavaa vuokraajaa 
löydy kyseiseen ajankohtaan. 
Ennakkovarausmaksu voidaan palauttaa tietyin ehdoin ”force majour” tilanteesta johtuen, tai jos 
Rymättylän VPK peruuttaa varuksenne.  HUOM! COVID-19 EI OLE ”force majour” peruutus/palautus ehto.

HUOM!!! Rymättylän VPK ry. pidättää oikeuden hinnan muutoksiin, kysy mahdollisista muutoksista talonmieheltä ennen vuokraustasi.


