Kuvittajien vuokratila Hämeentie 28
VARAUSEHDOT JA HINNASTO
Kuvittajat ry vuokraa luento- ja opetustilaa Hämeentie 28:ssa.
Pääasiallisesti tilaa vuokrataan gallerian aukioloaikoina arkipäivisin klo 11-17 sekä lauantaisin klo 12-16. 
Meillä on usein mahdollisuus käyttää tilassa iltavahtimestaria, joten voit tiedustella mahdollisuutta varata
tilaa m
 uina aikoina: emilia.alm@kuvittajat.fi.
MINKÄLAISIIN TILAISUUKSIIN TILA SOVELTUU
Vuokraamme tilaa pääsääntöisesti koulutus- ja työpajatilaksi sekä kokoustarkoituksiin. 
Tilaa ei vuokrata virkistyskäyttöön esim. juhlatilaksi. Tila ei sovellu kuitenkaan maalaustyöpajoihin tai muuhun
likaisempaan työpajatyöskentelyyn, koska tilassa ei ole maalien pesuun s oveltuvaa vesipistettä. Tilassa ei ole
käytössä keittomahdollisuutta tai jääkaappia. Tilassa ei voi ruokailla, pienempi tarjoilu sopimuksen mukaan.
Alkoholijuomien tarjoilussa on rajoituksia, kysy tarkemmin toimistolta.
Tila soveltuu noin max. 20 henkilölle lyhytaikaiseen luentotilaisuuteen ja työpajatilaksi
max. 12 henkilölle. Tila soveltuu parhaiten muutaman tunnin luentoihin, koska tilan istuimet eivät ole
pehmustettuja.
TILAVUOKRA SISÄLTÄÄ
- Oikeuden käyttää luento- ja työpajatilaa, jonka koko 40m2 sekä jaettuja saniteettitiloja.
- Langattoman laajakaistan.
- Videotykin ja valkokankaan.
HINNASTO
- Vuokrahinta 50e/h. Sunnuntaisin ja lauantaisin klo 17.00 jälkeen 100e/h.
- Kuvittajat ry ei kuulu alv-rekisteriin, joten alv 0%
- Kuvittajien jäsenalennus -15% kokonaishinnasta.
- Tuntihinnan lisäksi veloitetaan aina siivous. Kevytsiivous 30min (25e/50e) tai tarpeen vaatiessa täyssiivous
(sis. lattianpesu) 60min (50e/100e). Korkeampi tuntihinta koskee lauantai-iltoja ja sunnuntaita. Siivouksen
tarpeen määrittelee vahtimestari miniveloituksen m
 ukaisesti.
- Kahveista/teestä ja keksilajitelmasta veloitamme 2e/asiakas. Omasta pienestä tarjoilusta tulee neuvotella
toimiston kanssa.
- Tilavuokra ja tarjoilut maksetaan laskun mukaisesti ennen tilaisuutta.

MAKSU- / PERUUTUSEHDOT
Vuokraaja sitoutuu maksamaan sovitun vuokran viimeistään laskussa olevana e
 räpäivänä (lasku tulee
sovitusti lähempänä tilaisuutta). Tilaisuuden peruuntuessa 14 vrk ennen vuokra- aikaa veloitetaan
vuokraajalta 25 % tilavuokrasta. Peruutuksen tapahtuessa 7 vrk ennen vuokra-aikaa veloitetaan vuokraajalta
50 % tilavuokrasta. Peruutuksen tapahtuessa alle 2 vrk ennen tilaisuutta veloitetaan vuokraajalta tilavuokra
kokonaisuudessaan.
KORVAUSVELVOLLISUUS
Vuokraaja sitoutuu korvaamaan täysimääräisenä vuokra-aikana vuokratulle tilalle tai v
 uokraajan käyttöön
luovutetulle välineistölle aiheutetut vahingot ja vuokralaisen huolimattomuudesta, sääntöjen tai kirjallisesti
annetun ohjeistuksen noudattamatta jättämisestä aiheutuvat erilliset kulut ja kustannukset sekä todisteellisesti
osoitettavat järjestön tulonmenetykset.
Vastuu tilaisuuden järjestämisestä ja kustannuksista kaikkine yksityiskohtineen kuuluu tilan lainaajalle.
Kuvittajien henkilökunta ei osallistu tapahtuman järjestämiseen.
VUOKRAUKSEN YHTEYSTIEDOT JA LISÄTIETOA
Emilia Alm
Jäsensihteeri
+358 449879257
emilia.alm@kuvittajat.fi
Tavoitettavissa: ke-pe klo 9.30-16.30
Kuvittajat ry
Hämeentie 28, 00530 Helsinki
kuvittajat.fi
Kuvittajien toimisto ja Galleria Kuvitus
ma-pe 11-17 | la 12-16
Tilavuokrasopimus tehdään niin, että vastaaja kuittaa tilavuokraehdot sähköpostilla hyväksytyksi.

