Boomi ry - Sorin Saunan vuokraehdot
1. Varaus
Vuokrauksen kesto sovitaan tapauskohtaisesti.
Normaalisti vuokra-aika on 17 - 01, kuitenkin
maksimissaan 03 asti. Lisätunneista on sovittava
tilauksen yhteydessä ja niistä peritään hinnaston
mukainen maksu.
Tilojen varaajan ja kaikkien tiloissa olevien tulee olla
täysi-ikäisiä. Ikärajoista on mahdollista sopia
tapauskohtaisesti.
Maksullisten yleisötapahtumien järjestäminen tiloissa on
kielletty.

Tilat tulee siivota ohjeiden mukaan. Siivousohjeiden
noudattamatta jättämisestä Boomi ry laskuttaa
toteutuneiden kustannusten mukaan.
Tilojen ulko-ovien läheisyydessä ja käytävätiloissa
olevien jälkien (esim. rikkoutuneet pullot, roskat,
oksennus tai tupakantumpit) siivoamisesta Boomi ry
veloittaa toteutuneiden kustannuksien lisäksi 150 €
korvauksen.
5. Järjestys
Tiloissa saa yhtäaikaisesti oleskella korkeintaan 40
henkilöä.

2. Avain
Saunatilojen avain on noudettavissa Boomi ry:n
toimistolta sopimuksen mukaan. Avain tulee palauttaa
vuokrauksen jälkeen Boomi ry:n toimistolle heti
seuraavana arkipäivänä. Toimisto on pääsääntöisesti
avoinna arkisin 10-16, poislukien yliopiston lomat.
Toimiston ollessa suljettuna avain palautetaan
kirjekuoressa toimiston postiluukusta.

Boomi ry:llä, sen valtuuttamalla edustajalla ja
viranomaisella on oikeus keskeyttää tilaisuus, mikäli
tilaisuuden katsotaan aiheuttavan häiriötä ulkopuolisille,
vaaraa kiinteistölle ja/tai irtaimistolle. Tilaisuus voidaan
keskeyttää myös mikäli näitä vuokraehtoja ei noudateta.

Tilojen avaamisesta Boomi ry:n toimesta peritään 50 €
avausmaksu.

Tupakointi sisätiloissa on kielletty. Tupakointi on sallittu
ainoastaan sisäpihalla sijaitsevan sisäänkäynnin
läheisyydessä, siten, ettei tupakoinnista aiheudu
haittaa.

Hävinneestä avaimesta peritään 300 € korvaus.
3. Peruutus
Tilavarauksen voi peruuttaa veloituksetta 14
vuorokautta ennen vuokrausta. Peruutuksen
tapahtuessa viimeistään 5 vuorokautta ennen
vuokrausta, veloitetaan 50% vuokrahinnasta.
Myöhemmin tapahtuneesta peruutuksesta veloitetaan
vuokrahinta täysimääräisenä.
Boomi ry:llä on oikeus perua varaus ilman
korvausvelvollisuutta kolme viikkoa ennen vuokrausta.
Ylivoimaisesta esteestä (esim. vesivahinko, tulipalo tai
ilkivalta) johtuen Boomi ry voi perua varauksen ilman
korvausvelvollisuutta ennen varauksen alkua.
4. Vahingot
Tilojen vuokraaja on velvollinen korvaamaan
vuokrauksen yhteydessä tiloille, Boomi ry:lle, kiinteistön
omistajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa
vahingon täysimääräisenä. Vuokraaja on vastuussa
myös vuokra-ajan jälkeen tapahtuvista vahingoista,
jotka aiheutuvat tiloissa olleiden toiminnasta ja/tai
huolimattomuudesta.

Omien äänentoistolaitteiden tuominen ja käyttäminen
tiloissa on kielletty.

Tilojen ovien tulee olla suljettuina tilaisuuden ajan,
käytävätiloissa oleskelu on kielletty.
Vuokraaja vastaa tilojen lukitsemisesta vuokra-ajan
päättyessä.
6. Maksuehto
Laskutettaessa maksuehto on 14 pv netto.
Viivästyskorko korkolain mukaan.
7. Reklamaatio
Mahdolliset reklamaatiot tulee esittää viivytyksettä
viimeistään heti vuokrausta seuraavana arkipäivänä
Boomi ry:lle joko sähköpostitse osoitteeseen
klubimestari@boomi.fi tai puhelimitse numeroon (+358)
40 584 8869. Boomi ry ei korvaa vuokraajalle
ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita vahinkoja.
8. Muuta
Boomi ry säilyttää tiloihin jääneitä tavaroita 14
vuorokautta vuokrauksen päättymisen jälkeen.
Boomi ry pidättää oikeuden tilaus- ja toimitusehtojen
sekä hintojen muutoksiin.

