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VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT 

1. VARAUS 

Varaus astuu sitovasti voimaan, kun tilaaja vahvistaa varauksen kirjallisesti Wohls Gårdille. Vahvistuksen myötä 

tilaaja hyväksyy myös Wohls Gårdin varaus- ja peruutusehdot. 

2. MAKSUEHDOT JA LASKUTUS 

Perimme tilavuokran ja siivouskulut etukäteen laskulla. 

Alle 600 € varauksissa perimme varaus- ja loppulaskun samalla laskulla, joka lähetetään viimeistään 1 kk ennen 

tilaisuutta. 

Yli 600 € varauksissa laskutamme vahvistuksen jälkeen varausmaksun 150 € ja loppulaskun lähetämme 

viimeistään 1 kk ennen tilaisuutta. 

Mahdolliset lisäkustannukset, joista ei ole ennalta sovittu, laskutamme tilaisuuden jälkeen. Pidätämme oikeuden 

laskuttaa tilaajaa sovitun vuokrausajan mahdollisesta ylityksestä sekä mahdollisten erityisjärjestelyiden 

aiheuttamista lisäkuluista.  

Maksuehto 14 päivää netto (viivästyskorko 8%), laskuun ei lisätä laskutuslisää.  

3. VAHVISTETUN VARAUKSEN MUUTOKSET  

Muutokset varauksiin tulee aina tehdä kirjallisesti. 

 

Yli 2 kk ennen tilaisuutta 

-  Varauksen voi tilojen saatavuuden puitteissa muuttaa (tilaisuuden ajankohta, kesto) veloituksetta viim. 2 kk  

   ennen tilaisuutta. 

 

4. VAHVISTETUN VARAUKSEN PERUUTUKSET 

Varausten peruutukset tulee aina tehdä kirjallisesti. 

 

Yli 4 kk ennen tilaisuutta 

- Tilavarauksen voi peruuttaa veloituksetta viimeistään 4 kk ennen tilaisuutta, mutta pidätämme itsellämme  

  oikeuden laskuttaa varausmaksun (150 €). 

 

4 – 1 kk ennen tilaisuutta 

- Veloitamme 50 % varauksen kokonaishinnasta. 

 

Alle 1 kk ennen tilaisuutta 

- Veloitamme varauksen kokonaishinnan (100 %).  

 

Mikäli tilaisuus joudutaan perumaan ennakoimattoman ulkoisen tekijän (Force Majeure) takia keskustelemme 

ensi kädessä tilaisuuden veloituksettomasta siirrosta toiseen ajankohtaan. 

 

5. VUOKRA-AIKA 

Tilat ovat käytettävissä varatun ajan, ja pidätämme oikeuden laskuttaa mahdollisesti ylimenevästä ajasta. 

Koska kartanon alueella on myös asukkaita, kaikki tilaisuudet Wohls Gårdilla päättyvät viimeistään klo 01:00, 

tilan tulee olla tyhjä viimeistään klo 01:30. 

Kumppaneinamme toimivat cateringyritykset vastaavat tilojen avaamisesta ja sulkemisesta. 

Hälytys kytketyy päälle automaattisesti vuokra-ajan päätyttyä. Vartiointiliikkeen mahd. käynnistä hälytyksestä 

johtuen perimme 250 €. 

 

Mikäli tiloja vuokrataan valmisteluita varten ennen tapahtumaa tilaaja sitoutuu noudattamaan erikseen annettavaa 

ohjeistusta lukitus- ja hälytystoiminnoista. 
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6. ANNISKELUOIKEUDET 

Wohls Gårdilla alkoholijuomat ovat sallittuja kahden vaihtoehdon mukaan: 

 

Alkoholin tarjoilu (ei myynti) 

Wohls Gårdiin voi juhlia varten tuoda omia alkoholijuomia (tilaisuuden järjestäjän ja/tai vieraiden). 

 

Anniskelu (myynti) 

Wohls Gårdilla on anniskeluoikeudet (alkoholijuomien anniskelulupa nro 34066942; n.k. ”isännän lupa”) klo 

01:00 asti 14 eri, numeroidulla alueella (pl. Kivimakasiinin ulkoalue, Vaunuliiterin ulkoalue sekä Wohls Stallin 

ulkoalue, jossa anniskelu on sallittu klo 22:00 asti).  

Näille alueille (yhdelle tai useammalle) , oman anniskeluoikeuden omaavat cateringyritykset voivat hakea 

tapahtumakohtaista anniskelulupaa, mikäli sovitaan alkoholin myynnistä. 

 

Samassa tilaisuudessa alkoholin myynti (anniskelu) ja omien alkoholijuomien tarjoilu ei ole sallittua samalla 

anniskelualueella. 

 

 

7. MUUTA HUOMIOITAVAA 

Kartanon alueella voi olla samaan aikaan useita tilaisuuksia, jolloin esim. Wohls Gårdin puutarha sekä ranta ovat 

pääasiallisesti kaikkien tilaisuuksien yhteisessä käytössä. Poikkeuksen muodostavat esim. vihkiseremonia 

rannalla/laiturilla, tervetulomalja ruusutarhassa tms., jolloin nämä alueet varataan kyseiselle ajalle. 

 

Haluamme vaalia kulttuurihistoriallisesti arvokasta ympäristöä jossa toimimme. Ilmoitathan siksi aina tilaisuuden 

yhteydessä mahdollisesti syntyneistä vahingoista. Pidätämme oikeuden laskuttaa tilaajaa mahdollisten vahinkojen 

korjauskuluista sekä mahdollisen lisäsiivouksen aiheuttamista kustannuksista. 
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