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Stödförening för Tolkis Folktets Hus rf – Kannatusyhdistys Tolkis Folkets Hus ry

VUOKRASOPIMUS TOLKIS FOLKETS HUS

VUOKRAKOHDE •  Kokoushuone  • Koko talo  

VUOKRAAJA Nimi: _________________________________________________________

Osoite: _________________________________________________________

Puh: _________________________________________________________

S-posti: _________________________________________________________

Yritysnro/ hlötunnut               _____________________________________________

YHDYSHLÖ/VASTUUHKL (jos toinen kuin vuokraaja)

Nimi: _________________________________________________________

Osoite: _________________________________________________________

Puh: _________________________________________________________

S-posti: _________________________________________________________

KÄYTTÖTARKOITUS _________________________________________________________

ARVIOITU OSALLISTUJAMÄÄRÄ ________________________

VUOKRA-AIKA ____ / ____ 20 ___ klo ______ - ____ / ____ 20 ___ klo ______

VUOKRA ___________________ €

TOLKIS FOLKETS HUSIN YHDYSHLÖ

Nimi: ________________________________________________________

Puh: ________________________________________________________

S-posti: ________________________________________________________

Vuokra masketaan laskua mukaan yksi (1) viikko tilaisuuden jälkeen. Lasku annetaan vuokraajalle 

vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. Vuokraan sisältyy loppusiivous, jätehuolto, sähkö ja vesi 

sekä kiinteistössä olevat astiat ja koneet. Vuokraaja siivoaa keittiön ja vie roskat ulkona oleviin 

roskasäiliöihin.
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Koska työväentalolla ei ole lajitteluastioita tyhjiä pulloja ja tölkkejä varten, vuokraaja ottaa ne mukaansa. 

Vuokranantaja hoitaa tarvittavien pöytien ja tuolien esillelaiton ja poiston.

Sovitun vuokrauksen perumisen tulee tapahtua viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen sovittua tapahtuma-

ajankohtaa. Jos vuokrasopimus puretaan tämän jälkeen, jää vuokraajan maksama varausmaksu 150€ 

vuokranantajalle.

Tilaisuuden jälkeen vuokraaja suorittaa karkean käytettyjen tilojen siivouksen, siivoaa keittiön ja tiskaa 

asiat, joita on käyttänyt. Siivouksen on oltava valmiina ennen klo _______ , ___ / ____ 20 ___.  Jos 

siivousta ei  ole suoritettu tyydyttävällä tasolla, laskutetaan vuokraajalta 150€.

Kaikki vahingot, jotka aiheutetaan kiinteistölle ja irtaimistolle tulee korvata täysimääräisesti. 

Vahingonkorvausasioista päätetään sopimuksella Kannatusyhdistys Tolkis Folkets Hus ry:n puheenjohtajan 

tai hallituksen kanssa. Vuokraajalla on voimassa oleva vastuuvakuutus •.

Vuokraaja on vastuussa järjestyksestä juhlapaikalla, tarvittaessa sellaisten järjestysmiesten avulla, joilla on 

poliisiviranomaisen myöntämä järjestysmieslupa. Julkisista tilaisuuksista vuokraaja on velvollinen 

ilmoittamaan tai hakemaan tarvittavaa lupaa Porvoon poliisilaitokselta.

Vuokraajan tulee noudattaa Tolkkisten työväentalon järjestyssääntöjä.

Tolkkinen  _____ / _____ 20 ____

Stödförening för Tolkis Folkets Hus rf –

Kannatusyhdistys Tolkis Folkets Hus ry

______________________________________ __________________________________

Vuokranantajan edustajan allekirjoitus Vuokraajan allekirjoitus

______________________________________ __________________________________

Nimenselvennys Nimenselvennys

Tätä sopimusta on tehty kaksi yhdenpitävää kappaletta, yksi vuokraajalle ja yksi vuokranantajalle.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kannatusyhdisyts Tolkis Folkets Hus ry:n puh.joht.: Anita Spring puh. 0400 506 339

Työväentalon talonmies: Marika Malm puh. 019 577 238


