
TILAN VUOKRAAJALLE /sopimusehdot

Nicehearts ry

Lummetie 2b A-rappu, 4 krs, 01300 Vantaa

044 572 0069/Miia tai 050 366 7994/Sanna

info@nicehearts.com

Tilat:

 Iso sali (kokoustila) 65 m2

- Kokouspöytä 12-15 paikkaa

- Istumapaikat sohvaryhmien kanssa max 30 henkeä

- Projektori ja valkokangas

- Fläppitaulu

 Iso aulatila, jossa sohvaryhmä, noin 20 henkeä

Tarvittaessa käytössänne on molemmati tilat, jolloin tilaa on yhteensä noin 50 hengelle.

Vuokra: *

 Kokoukset klo 8-16 la ja su

25 € / tunti tai 125 € päivävaraus la/su (tila käytössä koko klo 8-16)

 Juhlat

36 € /tunti tai 300 € / koko päivä la/su ja 600 € / viikonloppu

Muuta huomioitavaa:

 Käytössä on tilan vuokrauksen yhteydessä jääkaappi, mikroaaltouuni sekä kahvi- ja
vedenkeitin. Ruoan valmistus keittiössämme on kielletty .

 Seinille ei saa kiinnittää mitään nastoilla, neuloilla tai 2-puolisella teipillä. Omia kuvia,
julisteita tms voi kiinnittää maalarinteipillä ja sinitarralla. Talon omia kuvia/tauluja ei saa
poistaa seiniltä.

 Omia juomia saa tuoda. Huomioittehan kuitenkin, että julkinen juominen esim. pihalla ja
rapputiloissa on kielletty. Tilan vuokraaja vastaa tyhjien pullojen ja tölkkien pois viemisestä.

Tilan vuokraaja vastaa:

 että vieraat jättävät kengät eteiseen = Liikkuminen ulkokengillä sisätiloissa on kielletty
 että roskat, tyhjät pullot ym. omat tarvikkeet on viety pois
 että tila on siivottu ja vastaa luovutushetkellä ollutta tilaa
 että tilasta poistutaan ajoissa, jotta vältytään murtohälytykseltä (viimeistään klo 22.30)

mailto:info@nicehearts.com


Vuokraaja on vastuussa tiloista, kalusteista ja tarvikkeista, ja on korvausvelvollinen
vahingon sattuessa tai aiheuttaessaan murtohälytyksen.

 Jos joudumme itse jälkisiivoamaan, peritään siitä kertakorvaus 120 €**
 Jos poistuminen viivästyy ja aiheuttaa hälytyksen, perii vartiointiyritys käynnistä 130 € **

Saapuminen ja pysäköinti

Sijainti on lähellä Tikkurilan asemaa ja liikennekeskusta, kulku on helppoa julkisilla liikenne-
välineillä. Kulku Niceheartsin tiloihin tapahtuu Kirjasolan kautta (A-rappu, 4. krs). Tilamme ovat
esteettömät.

Pysäköinti oven eteen on sallittua ainoastaan tavaroiden lastauksen ajaksi. Vieressä sijaitseva
kirjaston parkkipaikka on maksuton 1 tunnin ajan sekä ilmainen arkisin klo 19 jälkeen, lauantaisin
klo 15 jälkeen ja sunnuntaisin koko päivän. Kiinteistön takana on myös muutama luvallinen
parkkipaikka.

Avain

Avain luovutetaan 200 € panttia vastaan, joka palautetaan tilojen tarkistuksen jälkeen. Tilaus on
vahvistettava / peruttava 2 viikkoa ennen tilaisuutta. Peruutuksista alle 2 viikkoa ennen varattua
päivää joudumme perimään tilavuokran hinnan.

Tilan vuokrauksesta tehdään kirjallinen sopimus, joka vahvistaa varauksen. Sopimus liitteenä.

Nicehearts ry

*Yhdistyksenä kuulumme 0 % verokantaan, eli hintaan ei lisätä ALV:ia

**Kaikki ylimääräiset maksut ja korvaukset lyhennetään avainpantista


