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2011 Hinnasto
Tilat

Kartano
Rakennus

Juhlasali ja
baarialue

Juhlasalin
lisähuone

kesäkuu –
elokuu

500 € ma –
pe
600 € la – su

450 € ma –
pe
550 € la – su

70 €

Huhti- ja
toukokuu,
syys-ja
lokakuu

600 € ma –
pe
700 € la – su

550 € ma –
pe
600 € la – su

75 €

marraskuu maaliskuu

650 € ma –
pe
750 € la – su

650 € ma –
pe
750 € la – su

80 €

Valmistelu juhlia edeltävänä päivänä (mikäli mahdollista) klo 16.00 – 21.00. Mikäli enemmän
aikaa tarvitaan á 50 € /alkava tunti.
Hintoihin sisältyy: tilan vuokra, sähkö, vesi, lämmitys, siivous, ovien avaus ja lopussa
lukitseminen, lipunnosto, vahtimestari paikan päällä tilaisuuden ajan. Lisäksi: Päärakennus:
laitoskeittiön käyttö, kylmiön käyttö, pöydät ja tuolit 130:lle. Juhlasali: 6 pöytää ja 12 penkkiä.
Hintoihin ei sisälly: WC paperit, käsipyyhkeet ja –saippuat, koristelu, pöytäliinat, koristelu,
huonekalujen siirtäminen, astiat (pitopalvelulla on omat).
Kesäaikaan puutarhatilat ovat myös vuokraajan käytössä.
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Lisätarvikkeet, -palvelut ja huonekalut
Pöytäliinat (pesulamaksu erikseen)
Lisäpöydät (10 x ovaali, 4 x pyöreä)
Tuolit (kromi/vihreä, max 99kpl)
Puutarhakalusteet: puinen sarja
Puutarhatuolit (valkoinen muovi)
Muiden huonekalujen ym. siirtäminen
Jätesäkkien poistaminen

1 €/kpl
8 €/kpl
2 €/kpl
25 €/sarja
1 €/kpl
40 €/tunti
5 €/max. 50l säkki

Vuokraehdot:
Seuraavat ehdot koskevat tilojen vuokraa. Pitopalvelun, valokuvauksen ym. palveluiden hinnat ja
ehdot sovitaan erikseen.
Vuokra-aika on klo 07.00 - 24.00. Lisätunneista veloitetaan 100€/alkava tunti – hiljaisuus
kuitenkin viimeistään klo 02.00, tilojen oltava tyhjinä viimeistään klo 03.00.
Tilaisuuden päättyessä on asiakkaan poistettava kaikki omat tavaransa tiloista.
Tilat voidaan vuokrata juhlia edeltävänä päivänä valmistelua varten, mikäli tiloissa ei ole
muuta ohjelmaa.
Tapettipintoihin ei saa kiinnittää mitään sinitarralla, teipillä, nastoilla, nauloilla tms.
Sinitarraa saa käyttää maalipinnoilla.
Juhlasalin yhteydessä olevaa lisähuonetta voi myös vuokrata esim. lasten huoneeksi,
pukuhuoneeksi, orkesterin lepohuoneeksi tms.
Kivirannassa ja sitä ympäröivällä alueella on asuntoja ja omakotitaloja. Vuokraajien sekä
heidän vieraiden käytöksen tulee olla sen mukaista – esimerkiksi ulkona metelöinti
aamuyöstä ei ole sallittua!
Tilojen normaali siivous kuuluu vuokraan. Muu siivous (esim. tahallisesta tai törkeästä
käytöksestä johtuva) veloitetaan erikseen.
Tilojen huonekalujen järjestäminen normaalista poikkeavalla tavalla (esim. niiden
kantaminen varastoon jos niitä ei tarvita) on mahdollista ja veloitetaan erikseen hinnaston
mukaan.
Vuokrattujen huonekalujen kantaminen ja sijoittaminen paikoilleen kuuluvat
vuokrahintaan.
Pöytäliinojen pesulamaksu laskutetaan erikseen käytetyn määrän mukaan.
Tupakointi on kielletty sisätiloissa.
Mahdollisista vahingoista maksaa vuokraaja.
Autot
parkkipaikoille
navettarakennuksen
eteen
tai
takapihalle,
harmaan
koulurakennuksen taakse. Ei autoilla nurmikoille tai kartanon etupihaan!
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Maksuehdot:
Varauksen yhteydessä maksetaan 50% tilanvuokrasta.
Loput 50% tilanvuokrasta maksetaan viimeistään kuukausi ennen tilaisuutta.
Näitä maksuja ei palauteta tilaisuuden peruuntuessa.
Mahdollinen loppulasku (esim. lisäpalvelut, pesulamaksut yms.) lähetetään tilaisuuden
jälkeen.

Toivomme, että tilaisuudestanne tulee ikimuistoinen! Ottakaa yhteyttä mikäli Teillä on kysyttävää
tai jos voimme jotenkin olla avuksi! 
Terveisin,
Kivirannan väki
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