
Juhlatilan varausehdot

Tilan varaaminen

Juhlatilan varaajan tulee olla vähintään 18-vuotias. Avain luovutetaan nimetylle 
vastuuhenkilölle, jonka on oltava myös itse tilaisuudessa paikan päällä. Hän vastaa 
tilaisuuden kulusta.

Varauksen yhteydessä asiakkaalle lähetetään varausmaksu, jonka maksuaika on 7 
vuorokautta. Maksun jälkeen asiakas saa varausvahvistuksen. Mikäli maksua ei suoriteta 
tässä ajassa, varaus peruuntuu välittömästi. 

Loppumaksusta asiakas saa laskun yksi kuukausi (1 kk) ennen tapahtumaa.

Jos tapahtuman toteutusajankohta on kuukauden (1 kk) kuluessa varauksentekohetkestä 
maksetaan varausmaksu ja loppusumma kerralla. Laskutus tehdään heti varauksen 
jälkeen.

Vuokrahinnat

Voimassaolevat vuokrahinnat voi tarkistaa kotisivuilta. Kaikki hinnat sisältävät alv 24%.
Hintaan sisältyy koko juhlatilan käyttö: juhlasalit, keittiö, piha-alue, sekä wc-tilat (ulkona). 

Varauksen peruuttaminen

Varauksen peruuttaminen tulee aina tehdä kirjallisesti info@kruununlomat.fi. Peruutus 
katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut perille. 

Varaus tulee peruuttaa yksi kuukausi (1kk) ennen sovittua vuokrauksen ajankohtaa. 
Peruutuksen tapahtuessa myöhemmin, veloitetaan koko vuokrahinta täysimääräisenä. 

Vahingot ja vastuu

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

Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan aiheuttamistaan vahingoista viivytyksettä. 

Järjestys, ja turvallisuus

Vuokraaja vastaa siitä, että kaikki tilaisuuteen osallistuvat henkilöt noudattavat 
vuokrausehtoja, sekä yleisiä hyviä tapoja vierailunsa aikana.

Tilan suurin sallittu henkilömäärä on 50 henkilöä.

Vuokralainen ei saa naulata, liimata tai muuten vahingoittaa rakennuksen seiniä, ovia tai 
kalusteita. Tuikkujen, kynttilöiden, roihujen ja muiden vastaavien polttaminen rakennuksen 
sisällä on ehdottomasti kielletty.

Tupakointi on ehdottomasti kielletty sisätiloissa. Ulkona tupakointi on sallittu ainoastaan 
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sille varatulla alueella.

Vuokraaja on vastuussa siitä, että pysäköinti on hoidettu niin, että pelastustiet pysyvät 
auki.

Omistajalla on oikeus keskeyttää vierailu vieraista johtuvista syistä. Keskeytys on 
hyväksyttyä, mikäli vierailu toteutuu varauksessa annetuista tiedoista merkittävästi 
poiketen. Samoin vierailu on oikeus keskeyttää, mikäli vieras syyllistyy järjestyshäiriöihin 
tai merkittäviin kohteen sääntöjen rikkomisiin tai omistajalla on muulla tavoin merkittävä 
peruste epäillä henkilöiden tai omaisuuden olevan vaarassa. Näissä tapauksissa omistaja 
ei ole korvausvelvollinen käyttämättä jääneestä vierailun ajasta. Omistajalla on oikeus 
keskeyttää vierailu myös ylivoimaisista syistä johtuen. Tällaisiksi luetaan esimerkiksi 
luonnonmullistus tai muu, ennaltaarvaamaton ja omistajasta riippumaton tapahtuma. 
Vierailun päättämisestä ilmoitetaan välittömästi vieraalle. Tällöin vieraalle korvataan 
käyttämättä jäänyt vierailun aika. 

Omistaja ei vastaa tiloihin tuoduista ja/tai niihin jätetyistä arvokkaista esineistä.

Tilaisuus ei saa häiritä lähialueen asukkaita. Musiikin soittaminen tulee tapahtua vain 
rakennuksen sisätiloissa. Yksityisalueilla oleskelu on ehdottomasti kielletty.

Vuokralainen huolehtii omalla kustannuksellaan kaikista viranomaisten edellyttämistä 
luvista.

Omat alkoholijuomat saa tuoda mukanaan, mutta alkoholin myynti alueella on kielletty.

Tilaisuuden päättyminen

Tilaisuus tulee päättyä viimeistään klo 24.00, jolloin alueelta tulee poistua. Juhlatilassa tai 
sen pihapiirissä/ tien varressa ei ole lupa yöpyä. Vuokralainen/ vastuuhenkilö lukitsee ovet 
ja toimii ennalta sovittujen poistumisohjeiden mukaisesti.

Siivous

Vuokraajan tulee ehdottomasti viedä pois kaikki tiloihin tuomansa tarvikkeet, koristeet, 
somisteet, tölkit ja pullot jne. periaatteella ”mitä tuot, viet pois”. 

Vuokraajan vastuulla on huolehtia tilojen loppusiivouksesta, ellei loppusiivousta ole tilattu 
etukäteen lisäpalveluna. Ohjeet loppusiivoukseen annetaan avainten luovutuksen 
yhteydessä, sekä ne on nähtävissä juhlatilassa. Mikäli haluat tilata loppusiivouksen 
erikseen, mainitsethan tästä heti varauksen yhteydessä. Loppusiivousmaksu on 100€.

Tilojen ulko-ovien läheisyydessä ja sisätiloissa olevien ylimääräisten jälkien (esim. 
rikkoutuneet pullot, roskat, oksennus) siivoamisesta veloitamme erikseen. Lisäkustannus 
on alkaen 50,00€/h.

Pidätämme oikeudet juhlatilan ehtojen muutoksiin. 
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