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VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT - YRITYSVARAUKSET 

1. VARAUS 
Varaus astuu voimaan sitovasti asiakkaan vahvistettua varauksen suullisesti tai kirjallisesti Wohls 
Gårdille ja asiakkaan saatua kirjallisen varausvahvistuksen Wohls Gårdilta. Vahvistuksen myötä 
asiakas hyväksyy myös Wohls Gårdin varaus- ja peruutusehdot yritysvarauksille. 

2. HINNAT 
Hinnat ovat euroissa ja sisältävät alv’n. Hinnat eivät sisällä asiakkaalle maksettavaa komissiota. 

3. TILAISUUDEN JÄRJESTELYIDEN LOPULLINEN VAHVISTAMINEN 
Pyydämme teitä vahvistamaan alla olevat tiedot viimeistään 17 päivää ennen tapahtumaa 
osoitteeseen varaukset@wohlsgard.fi: 

* lopullinen osallistujamäärä 
* tilaisuuden vahvistettu ohjelma ja aikataulu 
* tarvittava pöytämuoto ja kokousvälineet 
* mahd. erikoisruokavaliot mikäli tilaisuuteen sisältyy tarjoilua (erikoisruokavalioita lukuun 
   ottamatta sama menuvalinta koko ryhmälle) 
* tilaisuudesta paikan päällä vastaavan henkilön yhteystiedot. 

Laskutamme tilaisuuden lopullisesti vahvistetun osallistujamäärän mukaan. Pidätämme oikeuden 
hinnantarkistukseen mikäli lopullisesti vahvistettu osallistujamäärä poikkeaa tarjotun hinnan 
perusteena olevasta henkilömäärästä. Mikäli todellinen osallistujamäärä ylittää lopullisesti 
vahvistetun osallistujamäärän, laskutamme lisäosallistujista jälkikäteen. 

4. MAKSUEHDOT JA LASKUTUS 
Laskutamme varauksen etukäteen yhdellä laskulla yhteen laskutusosoitteeseen. Lasku erääntyy 
maksettavaksi ennen tilaisuutta. 

• Tilavuokra 

i. Varauksen yhteydessä laskutamme varausmaksun 150 € 

ii. Loppusummasta lähetämme erillisen laskun viimeistään 14 vrk ennen tapahtumaa 

Alle 800 € varaukset laskutamme kokonaisuudessaan samalla laskulla, jonka 

lähetämme viimeistään 14 vrk ennen tapahtumaa. 

• Paketit 

i. Yli 800 € varauksista laskutamme 50 % varauksen arvosta varauksen vahvistuksen 

yhteydessä, loppulasku jäljellä olevasta summasta lähetetään viimeistään 14 vrk 

ennen tapahtumaa. 

Alle 800 € varaukset laskutamme kokonaisuudessaan samalla laskulla, jonka 

lähetämme viimeistään 14 vrk ennen tapahtumaa. 
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Mahdolliset lisäkustannukset, joista ei ole ennalta sovittu, laskutamme tilaisuuden jälkeen. 

Pidätämme oikeuden laskuttaa tilaajaa sovitun vuokrausajan mahdollisesta ylityksestä, 

hinnantarkistuksista johtuen henkilömäärän muutoksista varauksissa, jotka perustuvat 

henkilöhintaan sekä mahdollisten erityisjärjestelyiden aiheuttamista lisäkuluista.  

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

 

5. 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. 

    Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin, mikäli alkuperäistä varausta muutetaan. 

 

6. VAHVISTETUN VARAUKSEN PERUUTUKSET 

Varausten peruutukset tulee aina tehdä kirjallisesti. Varauksen peruuntuessa sovellamme seuraavia 

ehtoja: 

 

1-20 henkilön varaukset 

> 14 vrk ennen tilaisuutta Veloituksetta 

14 – 7 vrk ennen tilaisuutta 50% varauksen arvosta veloitetaan 

< 7 vrk ennen tilaisuutta 100% varauksen arvosta veloitetaan 

 

21-49 henkilön varaukset 

> 1 kk ennen tilaisuutta Veloituksetta 

29 - 15 vrk ennen tilaisuutta 25% varauksen arvosta veloitetaan 

14 – 7 vrk ennen tilaisuutta 50% varauksen arvosta veloitetaan 

<7 vrk ennen tilaisuutta  100% varauksen arvosta veloitetaan 

 

>50 henkilön varaukset 

>2 kk ennen tilaisuutta Veloituksetta 

59 – 30 vrk ennen tilaisuutta 25% av varauksen arvosta veloitetaan 

29 – 14 vrk ennen tilaisuutta 50% varauksen arvosta veloitetaan 

<14 vrk ennen tilaisuutta 100% varauksen arvosta veloitetaan 

 

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

keskustelemme ensi kädessä tilaisuuden veloituksettomasta siirrosta toiseen ajankohtaan. 
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7. 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 ja tilojen tulee olla tyhjänä viimeistään klo 01:30. 

Kumppaneinamme toimivat cateringyritykset vastaavat tilojen avaamisesta ja sulkemisesta. 

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

johtuvasta käynnistä perimme 250 €. 

Mikäli tiloja vuokrataan valmisteluita varten ennen tapahtumaa tilaaja sitoutuu noudattamaan 

erikseen annettavaa ohjeistusta lukitus- ja hälytystoiminnoista. 

 

8. 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. 

 

9. 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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