
Nummen Saunan tilojen varaus
Tilat voi varata verkkosivuiltamme, sähköpostilla tai puhelimitse. Näin tehty varaus on alustava 
varaus, joka vahvistetaan maksamalla tilavuokra tai ennalta sovittu varausmaksu. 

Tilauksen peruutus tulee tehdä hyvissä ajoin eli vähintään tilausta edeltävällä viikolla, kuitenkin 
vähintään 4 vrk ennen varattua ajankohtaa.

Mikäli tilaukseen on tilattu erikseen ruoka tai muita palveluita on tilauksen peruuttaminen tehtävä 
vähintään 2 viikkoa ennen varattua ajankohtaa.

Mikäli asiakas ei peru tilaustaan ajoissa veloitetaan tilaajaa tällöin 50% kokonaistilaisuuden 
arvosta. Jos peruutusta ei tehdä ollenkaan veloitetaan tilaisuus kuten aiemmin sovittu oli tilat 
asiakkaan käytössä tai eivät.

Tilauksen peruutus pitää tehdä kaikille osapuolille eli myös erikseen tilatuille palvelun tarjoajille 
poislukien viihdevastaava-palvelun käyttäjät. Viihdevastaava hoitaa asiakkaan puolesta kaiken.

Talon säännöt »
Ruoka ja Juoma
Ruokatilaus on tehtävä viimeistään 2 viikkoa ennen tilaisuutta, poikkeuksena Grillimestarin 
possujuhlat, jotka on tilattava kolme viikkoa ennen tilaisuutta.

Meillä ei ole anniskeluoikeuksia. Kaikki tilaisuudet ovat yksityistilaisuuksia, joten juomat voitte 
tuoda itse. Meillä on omat astiat tyhjille pulloille sekä tavallisille roskille, käytättehän näitä.

Jos käytätte muita pitopalveluita tai toimitatte ruuan itse, silloin on hyvä hoitaa koko kattaus ja 
tapahtuma, ruuan toimittajan kanssa. Veloitamme silloin vain normaalin jäte-, siivous- ja 
keittömaksun.

Henkilömäärä
Arvioitu henkilömäärä on hyvä ilmoittaa varatessa tiloja, jolloin voimme yhdessä suunnitella 
tapahtumaa. Lopullinen henkilömäärä tulee ilmoittaa viimeistään 2 viikkoa ennen tilausta, jolloin 
tilaamme ruuan henkilömäärän mukaan. Mikäli tilaatte ruuan kauttamme, tulee meiltä henkilö 
kattamaan buffet-pöydän valmiiksi, sekä tiskaa astiat.

Koristelu
Koristelu tehdään tilaajan toimesta, kuten pöytäliinat, pöytien koristekattaukset sekä muun 
koristelu. Voimme tarvittaessa hoitaa pöytäliinat sekä muun koristelun kuten kukat ja koristeet. 
Hinnoittelu tapauskohtaisesti erikseen sovittavin hinnoin.

Sisäänkäynti
Paavo-puolen sisäänkäynti on isoista lasiovista Hakakadun puolelta, kun taas Helmi-puolen 
sisäänkäynti on sisäpihan ruskeasta ovesta. Tämä on hyvä huomioida, sillä monesti meillä on 
kummallakin puolella oma tilaisuutensa.

Astiat, lasit ja tarjoilu
Keittiössä oleva astiasto (max.40 hengelle) on käytössänne lisämaksusta 4€/henkilö . Lisäksi 
keittiössä on myös mikro, iso jääkaappi ja keittolevy.

Isompi astiasto tulee erikseen tilattavien ruokien ja juomien kanssa henkilömäärän mukaan.

Tarjoilija on käytössänne eri maksua vastaan. Suosittelemme lämpimästi tilaamaan tarjoilijan kun 
ryhmän koko ylittää 25 henkilöä. Tällöin kaikki voivat keskittyä rauhassa illan viettoon.



Talon omaisuus ja järjestyshäiriöt

Mikäli talon omaisuutta on rikottu / hävinnyt, tilaaja korvaa ne täydestä hinnasta.

Jos tilaisuuden aika tulee järjestyshäiriöitä, niin tilaaja on täydessä vastuussa tiloista ja velvollinen 
maksamaan kaikki aiheutuvat kustannukset, esim. vartiointiliikkeen maksut. Ulkotiloissa on 
hiljaisuus lain mukaan klo 22, minkä jälkeen ulkotiloissa voi oleskella ainoastaan tilapäisesti.

Siisteys ja reklamaatiot

Tilat luovutetaan tilaajalle tietysti siistinä ja toivomme että saamme ne takaisin samassa kunnossa.
Normaali eläminen tuottaa kuitenkin vähän roskaa ja tämän siivous sisältyy aina vuokraan,
Loppusiivous sisältää:

Astioiden tiskaus mikäli astiat tilattu, Lattioiden lakaisu, Imurointi ja moppaus, Saunatilojen sekä 
paljun siivous, pesu ja desinfiointi mikäli tuotteet tilattu.

Mikäli tilat eivät ole siistissä kunnossa lähtiessänne niin, veloitamme tilaajalta jälkikäteen 150 
euron siivousmaksun.  Esimerkkinä oksennuksien siivous, yms veloitetaan aina siivousmaksulla.

Mahdolliset tiloja koskevat reklamaatiot on esitettävä heti. Muussa tapauksessa tilojen katsotaan 
olleen sovitussa kunnossa.

Tavaroiden säilytys ja löytötavarat

Mikäli tilaisuuden jälkeen haluatte jättää meille tavaroitanne säilytystä varten, on siitä ilmoitettava 
henkilökunnalle. Sisälle ei saa jättää tavaroita.Tarvittaessa järjestämme lukitun tilan tavaroillenne 
50 euron säilytysmaksua vastaan. Tavarat pitää noutaa kuitenkin seuraavana arkipäivänä klo 16 
mennessä. Emme vastaa jätetyistä tavaroista. Jos tiloihin vahingossa jää tavaraa voi niitä 
tiedustella puhelimitse tai sähköpostilla.


