NAVETORIUMIN YLEISET VUOKRAUSEHDOT:

Navetorium vuokraa tilat ja laitteet sellaisenaan vuokraajalleen.
Mahdollisista erikoisjärjestelyistä tilojen ja laitteiden suhteen sovitaan erikseen, viimeistään viikkoa ennen
ajankohtaa.

Varauksen peruuttaminen
Mahdollinen varauksen peruuntuminen tulee ilmoittaa Navetorium Ky:lle viimeistään 14 vuorokautta ennen
ajankohtaa.
Peruutuksista jotka tulevat 13-8 vuorokautta ennen ajankohtaa, perimme 50% tilanvuokran hinnasta ja
25% mahdollisten lisäpalveluiden hinnasta, poislukien ruokailu.
7-0 vuorokautta ennen ajankohtaa tulevista peruutuksista perimme tilanvuokran ja lisäpalveluiden hinnan
täysimääräisenä.

Varauksen ja palveluiden maksaminen
Tilojen vuokra, ohjelmapalvelut ja ruokailut maksetaan saavuttaessa (Suomalaiset pankkikortit, VISA,
MasterCard ja käteinen euroina).
Jos vuokraaja on yritys, eikä yrityksellä ole, pankkikorttia tai yllä mainittuja luottokortteja, voidaan hyvien
perustelujen perusteella koko paketti laskuttaa etukäteen, jolloin maksu oltava Navetoriumin tilillä 5pv
ennen ajankohtaa.

Laskuttaminen vaatii voimassa olevan Y-tunnuksen. Laskutustiedot on toimitettava viimeistään 8pv ennen
ajankohtaa, muussa tapauksessa maksu saavuttaessa, kuten yllä kuvattu.

Navetoriumin vastuu kuva- ja äänitetallenteista
Navetorium ei vastaa vuokraajan mukanaan tuomien video/äänitetallenteiden laillisuudesta. Navetorium ei
ota mitään vastuuta vuokraajan mukanaan tuomien tallenteiden aiheuttamista mahdollisista lakia ja
säännöksiä rikkovista asioista.
Navetorium ei toimita vuokraajalle video/äänitetallenteita.
Navetorium toimittaa ainoastaan maksuvapaat TV -ohjelmat, radio-ohjelmat ja rajatun valikoiman
taustamusiikkia, joista Navetorium maksaa säädetyt tekijänoikeusmaksut. Navetorium toimii vain tilojen ja
laitteiden vuokraajana vuokrasopimuksen toiselle osapuolelle, eikä järjestä mitään pääsymaksuun tai siihen
rinnastetavaan perustuvia tapahtumia.

Navetoriumin tilojen, palveluiden ja laitteiden/välineiden jälleenmyynti- ja/tai vuokraus
Navetoriumin tiloja/palveluita/laitteita/välineitä ei saa vuokraajan toimesta vuokrata edelleen kolmansille
osapuolille, eikä ns. “lipunmyynti” ole sallittua. Tilaisuudet järjestetään vain suljattuihin yksityistilaisuuksiin.
Vuokraaja on AINA vastuussa ryhmänsä henkilöistä ja ennalta määritellyn ryhmän ulkopuolisten henkilöiden
saapuminen tiloihin ei ole sallittua. Tämä ei kuitenkaan koske vuokraajan paikalle erityisesti kutsumia
vieraitaan, kuitenkin siten, että ns. “avoimien ovien” tilaisuudet eivät ole mahdollisia, joissa kenellä vain olisi
pääsy tiloihin. Vieraiden henkilöllisyys pitää aina olla vuokraajan tiedossa.

Vuokraajan vastuu Navetoriumin laitteistosta ja irtaimistosta
Vuokraaja vastaa siitä, että vuokrausajan päätteeksi Navetoriumin laitteisto ja tilat ovat vastaavassa
kunnossa kuin vuokra-ajan alkaessa, poislukien normaaliksi luettava tilojen likaantuminen ja
roskaantuminen. Navetoriumilla on oikeus laskuttaa tahallisesti tai selkeästä väärinkäytöksestä johtuvat
materiaalivahingot tilojen, irtaimiston tai laitteiden suhteen täysimääräisinä, lisättynä mahdolliset työkulut ja
korvaukset tilojen ja laitteiden korjaamisesta vuokraajaltaan. Mahdollisten oksennuksien ym. kehon eritteiden
siivoaminen maksaa sijainnista, määrästä ja sotkuisuudesta riippuen alkaen 100€ + alv 24%.

Navetoriumin oikeus järjestyshäiriöissä
Navetoriumin henkilökunnalla on oikeus poistaa tiloistaan asiakasryhmän henkilö, joka on vaaraksi muille,
itselleen, henkilökunnalle tai Navetoriumin laitteistolle ja irtaimistolle. Henkilökunta voi poistaa Navetoriumin
tiloista myös henkilön, jos hän on liian vahvassa humalatilassa ja on vaaraksi muille, itselleen,
henkilökunnalle ja Navetoriumin tiloille ja laitteistoille.
Navetorium ei vastaa asiakasryhmän keskinäisistä mahdollisista väkivaltaisuuksista ja siihen rinnestettavista
vahingonteoista.

Tilanvuokran aikataulun noudattaminen
Navetoriumin tilat vuokrataan aina sopimuksen mukaan ja etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti. Tilat
ovat käytettävissä vain sovitun aikataulun mukaisesti. Tilat ovat käytettävissä aikaisintaan
alkamisajankohdasta ja käyttöoikeus päättyy loppumisajankohtaan. Aikataulun ylityksistä Navetorium
veloittaa 100€ + alv jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta.
Esimerkiksi jos aikaväli on sovittu klo 17-23, ovat tilat käytettävissä klo 17:00 alkaen ja päättyen klo 23:00.
Tilat täytyvät olla ehdottomasti tyhjinä klo 23:00 mennessä. Jos asiakas haluaa muutoksia aikatauluun, on
niistä sovittava etukäteen, viimeistään edellisenä päivänä. Navetorium pidättää oikeuden muuttaa aikataulua
esimerkiksi luonnonilmiöiden, poikkeusolosuhteiden tai teknisten ongelmien takia.

Vastuu tietoliikenteen käytöstä
Jos vuokraaja käyttää Navetoriumin internetyhteyttä laittomiin toimiin, tai rikkeiksi luettaviin asioihin,
Navetorium ei ota mitään vastuuta vuokraajan käyttämän tietoliikenneyhteyden aiheuttamista rikkeistä,
rikoksista tai kolmannelle osapuolelle aiheutetuista haitoista.

Navetoriumin vastuu luonnonilmiöistä ja ympäristön häiriöistä
Navetorium ei ota vastuuta luonnonilmiöistä tai kolmansien osapuolien aiheuttamista ongelmista, esim.
sähkökatkokset, häiriökäyttäytymiset ym.
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