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 KLAUKKALAN NUORISOSEURA RY  
 Roinelan vuokrasopimus 
   1.11.2012 
     
1. Vuokranantaja  
Klaukkalan Nuorisoseura ry 
Seurantie 2  
01800 Klaukkala  
 
2. Vuokralainen  
 
_________________________________________________  ______________________________ 
nimi     henkilö- tai Y-tunnus  
_________________________________________________      
osoite      _____________________________ 
_________________________________________________  puhelin 
sähköposti  
Tiloja vuokrataan vain täysi-ikäiselle vuokralaiselle. Henkilötietolain 13 §:n mukaan henkilötunnusta saa käsitellä vuokraustoiminnassa.  
 
3. Vuokrattavat tilat ja kalusto  
__koko talo  __iso sali + näyttämö        __yläkerran kahvio        __astiat ______henkeä          __takkahuone            __sauna    
   
Vuokralainen järjestelee itse tarvitsemansa seurantalolla olevan kaluston, esim. pöydät ja tuolit. Kalusto tulee palauttaa alkuperäisille 
paikoilleen käytön jälkeen. Tilojen pintoihin ei saa lyödä tai kiinnittää ylimääräisiä nauloja, kiinnittimiä tms.  
 
4. Vuokra-aika  

alkaa pvm _______________ ________  klo __________  
 

loppuu pvm ______________________  klo __________  
 
Varaus on vahvistettu vasta kun vuokraaja on suorittanut varausmaksun ________€ Klaukkalan Nuorisoseuran tilille FI23 5300 1720 1358 74.     
Ellei maksua ole suoritettu neljää viikkoa ennen tilaisuuden alkamista, katsotaan tämä sopimus purkautuneeksi.  
 
5. Vuokran maksu kokonaisuudessaan 

Yhteensä ___________________€  
on oltava suoritettuna Klaukkalan Nuorisoseuran tilille FI23 5300 1720 1358 74 viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Mikäli maksua ei ole suoritettu 
katsotaan vuokraus perutuksi ja varausmaksu jää vuokranantajalle. 
 
6. Siivous  
Talo luovutetaan vuokralaiselle perussiivottuna. Loppusiivouksessa vuokralaisen tulee pyyhkiä pöytäpinnat ja järjestellä kalusteet takaisin niille 
paikoille joista hän ne on ottanut käyttöönsä. Kiinteistön astiat on kaikki vietävä keittiöön. Keittiön tasot ja kylmäkalusteet tulee olla 
kohtuudella puhdistettuja. Lattioilta on poistettava kaikki irtoroska ja roskat on vietävä ulkona, talon päädyssä, olevaan roskasäiliöön.  
 
7. Vahinkotapaukset 
Vuokralainen vastaa kaikista vuokra-aikana kiinteistössä tapahtuvista välillisistä ja välittömistä vahingoista ja tapaturmista. Vuokralainen 
sitoutuu korvaamaan kiinteistölle, kalustolle ja piha-alueelle tilaisuuden aikana tapahtuneet vahingot sekä erikoissiivousta vaativat tapaukset 
täysimääräisinä vuokranantajan esittämän laskun mukaan. Riitatapaukset jätetään Hyvinkään käräjäoikeuden käsiteltäviksi.  
 
8. Muut vastuut  
Vuokralainen vastaa tilaisuuden luonteen vaatimista järjestelyistä, mahdollisista luvista sekä siitä että tilaisuus ei aiheuta häiriötä eikä vahinkoa 
vuokranantajalle eikä kolmansille osapuolille.  
 
9. Avaimet avain  no  ________________  

 
luovutus pvm _______________ vuokralaisen kuittaus_____________________________ 
 
palautus  pvm _______________ vuokranantajan kuittaus___________________________  

 
______ vuokralainen on tutustunut pelastussuunnitelmaan ja vuokraajan ohjeisiin. 

 
_______________________  ___________________________________ __________________________________ 
päiväys   vuokralainen    vuokranantajan edustaja  
     Klaukkalan Nuorisoseura ry 

http://www.roinela.fi/

