Vuokrausäännöt, Iskun talo
Yleiset käyttöohjeet ja säännöt Iskun talon vuokraukseen
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Vuokralainen hyväksyy vuokraukseen liittyvät säännöt ja ohjeet ja sitoutuu noudattamaan niitä
Siivoukseen ja toimintaan liittyviä asioita on kerrottu Iskun kansiossa. Kansio löytyy Salin pöydältä.
Huolehdithan, että jätät kansion samaan paikkaan lähtiessäsi seuraavia vuokralaisia varten.
Ajatuksella ”jätän tilat siihen kuntoon kuin toivoisit niiden olevan kun itse tulen vuokralaisena paikalle” - toimii
hyvänä yleisohjeena siivoukseen ja yleisiin sääntöihin.
Huomioithan, että viranomaisluvat ovat vuokralaisen vastuulla ja omakustanteisia
Yleisiä meluhaittoja koskevat säännöt ympäristölle ja lähialueen asiakkaille tulee huomioida
Lisäohjeita löytyy nettisivuilta www.tapahtumataloisku.com ohjeet välilehdeltä
Tupakointi sisätiloissa on ehdottomasti kielletty
Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille/irtaimistolle/kiinteistön omistajalle
ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingot täysimääräisenä
Yksityisalueiksi rajattuihin tiloihin ei saa mennä. TavaraIsku toimii tiloissa eteisaulassa ja keittiön takana olevassa
huoneessa. Merkityille alueille EI SAA mennä. Mikäli vuokra-ajan jälkeen havaitaan rikki mennyttä tavaraa tms.
tullaan nämä veloittamaan erikseen täysimääräisinä. Jos yksityisalueilla havaitaan olleen oleskelua tms. tullaan
tästä vaatimaan korvauksia.

Ohjeet loppusiivoukseen
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Salin lattian lakaiseminen / imurointi tarpeen vaatiessa
Salin lattian moppaus (nihkeällä, ei märällä mopilla!)
Pöytien, tuolien sekä pintojen pyyhintä tarpeen vaatiessa ja kalusteiden laittaminen takaisin paikoilleen
Vuokralainen huolehtii vuokraamiensa tilojen ja ulko-ovien läheisyydessä olevien alueiden siivouksesta (esim.
roskat, rekvisiitat, pullot/tölkit, tupakantumpit). Roskat tulee viedä ulkona olevaan jäteastiaan ja viedä
lajitteluun asianmukaisesti. Ulkoroskis on vain biojätteelle. Astiaan ei ole tarkoitus laittaa kaikkia kertakäyttöisiä
tavaroita. Kierrätä siis pahviroskia ym. erilliseen kierrätykseen. Huomioi myös, että ulkona olevan jäteastian
tulee lähtökohtaisesti riittää jätteen määrään ja tapahtumastasi kertyneet roskat/jätesäkit tulee sinun viedä
mukanasi tapahtuman päätyttyä, ellet ole maksanut loppusiivouksesta, jolloin voit jättää jätesäkit Iskun talolle.
Astioiden asettaminen takaisin omille paikoilleen ja käytössä olleiden keittiölaitteiden sammuttaminen.
Käyttöohjeet laitteille löytyy Iskun kansiosta ja laitteen vierestä.
Käytettyjen siivousvälineiden huolellinen huuhtelu ja kuivumaan ripustaminen, sekä muiden siivousvälineiden
palautus siivouskomeroon. HUOM! Siivous allas on erikseen eteisessä, keittiön altaisiin ei kuulu pesuvedet.
Pöytäliinojen kerääminen siivouskaapissa olevaan kangaspussiin. Kassiin myös post-it lappu nimellä ja liinojen
kappalemäärällä varustettuna.
Asiakkaan lisäämien koristeiden asianmukainen purku (ei ole sallittua naulata, liimata tai muuten vahingoittaa
rakennuksen seiniä, kattoa, lattiaa, ovia ja kalusteita).
Kaikki asiakkaan jääkaappiin tuomat tarjottavat otettava mukaan tapahtuman päätyttyä. Ruokia ei saa jättää
Iskulle jottei ne houkuttele hiiriä ym.
WC-tilojen siivous niille osoitettujen siivoustarvikkeiden kanssa (ks. siivouskaappi)

Tilavuokraus vahvistuu voimaan, kun asiakas on saanut varausvahvistuksen ja laskun Tapahtumatalo Iskulta.
(Vuokralaiselle lähetetään lasku varausvahvistuksen yhteydessä sähköpostiin ellei toisin sovittu)
(Huomioithan myös vuokrauksen yhteydessä mahdolliset suullisesti sovitut lisätarkennukset.)

