Hanikan virkistyskeskus
Matasaarentie 1, 02380 Espoo

Voimassa 2021
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Vuokrattavat tilat ja varustelu
Hanikan virkistyskeskus sijaitsee Suinonsalmessa
Hanikan ulkoilualueen vieressä osoitteessa
Matasaarentie 1. Tilat käsittävät mökin, rantasaunan,
grillikatoksen, tanssilavan sekä
ulkohuussi/varastorakennuksen.

Kohteessa ei ole juoksevaa vettä. Asiakas tuo juomaveden itse. Peseytymistä varten on kantovesi vesisäiliöstä.
Mökin tuvassa 5 pirttipöytää, joiden ääreen mahtuu noin 30 henkilöä.
Polttopuut sisältyvät käyttökorvaukseen.
Käyttöoikeudensaaja siivoaa tilat ennen poistumistaan.
Tiloista on poistuttava klo 22 mennessä.
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Hinnasto
ma-to

pe-su ja arkipyhät

Kaikki tilat

80 €

250 €

Ulkotilat
(grillikatos ja/tai tanssilava, huussi)

20 €

50 €
Hinnat sisältävät alv 24%

Alennus tilavuokrista 50% seuraaville ryhmille:
• Taiteen perusopetus, taiteen harrastajaryhmät, espoolaiset kulttuuriyhteisöt
• Espoon kaupungin oma tilapäiskäyttö sisäisellä laskutuksella
• Kaupungin järjestämät kulttuuritilaisuudet
Alennus tilavuokrista 20% seuraaville ryhmille:
• Kaupungin henkilökunnan yksityistilaisuudet, kulttuuriyhteisöjen pääsymaksulliset tilaisuudet
Tilavuokra tulee olla maksettuna ennen pidettävää tilaisuutta. Maksu suoritetaan Espoon keskuksen
asiointipisteellä osoitteessa Kamreerintie 3, Kauppakeskus Espoontori 2. krs. Avain luovutetaan
maksukuittia vastaan.
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Siivous
Käyttövuoron päättyessä tilat tulee luovuttaa siistissä kunnossa.
Käyttöoikeudensaaja vastaa omien tavaroiden, koristeiden, tyhjien pullojen ja tölkkien, yms.
poisviennistä, pöytien pyyhkimisestä, mahdollisten roiskeiden putsaamisesta ja irtoroskien
lakaisemisesta, kalusteiden järjestämisestä paikoilleen (tuolit ja pöydät) ja roskien viemisestä
ulkona oleviin jäteastioihin.
Lisäsiivouksesta laskutetaan alla olevan hinnaston mukaisesti:
ma-pe

la

su, arkipyhät

Kalusteiden järjestäminen
paikoilleen ja siistiminen

35,41 €

44,27 €

70,83 €

Asiakkaan tavaroiden kerääminen

35,41 €

44,27 €

70,83 €

Roskat ja lasinsirut

35,41 €

44,27 €

70,83 €

Eritteiden (uloste, oksennus)
siivoukset

70,83 €

88,54 €

141,66 €

Siivoushinnat ovat tuntihintoja (sis. alv 24%). Vähimmäislaskutusaika on 1h.
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Tilavaraus ja sen peruuttaminen
Tiedustelut ja tilavaraukset tehdään sähköpostilla tilavaraukset.hanikka@espoo.fi.
Varaus on sitova.
Yrityksen tai yhdistyksen tehdessä varausta, tulee ilmoittaa yhteisön nimi ja y-tunnus,
laskutusosoite sekä vastuuhenkilön yhteystiedot.
Yksityishenkilön tehdessä varausta tulee varauksen yhteydessä ilmoittaa henkilötunnus, osoite,
sekä puhelinnumero.
Käyttämättä jääneistä varauksista laskutetaan seuraavasti, kun peruutus tehdään:
• Yli 3 kk ennen varattua aikaa: ei veloitusta
• 1-3 kk ennen varattua aikaa: veloitus 30%
• Alle 1 kk ennen varattua aikaa: veloitus 50%
• Alle 7 vrk ennen varattua aikaa: veloitus 100%.
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Käyttölupa ja avaimet
Kohteen avaimet noudetaan virka-aikana
aulavahtimestarilta Espoon keskuksesta
osoitteesta Virastopiha 2 C. Avaimet
luovutetaan maksukuittia vastaan
tilaisuuden vastuuhenkilölle. Avaimien
noudon yhteydessä allekirjoitetaan tilojen
käyttösopimus.
Tilaisuuden päätyttyä avaimet tulee
palauttaa osoitteeseen Virastopiha 2 C.
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