
VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT & MUUT HUOMIOT

Häiden varausmaksu maksetaan varauksen yhteydessä.
Lopullinen vierasmäärä, valittu ruokailu, sekä mahdolliset allergiat/erityisruokavaliot tulee ilmoittaa
viimeistään kuukautta aikaisemmin. Laskutus tapahtuu tämän vahvistuksen mukaan. Toki tämä aina
katsotaan tilannekohtaisesti, eikä aikaraja ole päivän tarkkuudella.

Hääpäivän kulku ja käytännön järjestelyt tulee käydä läpi hääparin/järjestelyistä vastaavan henkilön ja Vehryt
Noukan kesken viimeistään yhtä (1) viikkoa aikaisemmin.

Varauksen peruminen:
● Peruutuksen sattuessa maksettua varausmaksua ei palauteta.
● Tilaisuuden voi perua 6 kk tai aikaisemmin veloituksetta.
● Jos tilaisuus perutaan 3-6 kk aikaisemmin, laskutamme 25% tilaisuuden kokonaisarvosta.
● Jos tilaisuus perutaan 31 vrk- alle 3 kk aikaisemmin, laskutamme 50% tilaisuuden kokonaisarvosta.
● Jos tilaisuus perutaan 0-30 vuorokautta ennen tilaisuutta, laskutamme 100% tilaisuuden kokonaisarvosta. ●
Peruutuksen sattuessa kokonaisarvioon lasketaan tilavuokra ja häämenu sekä jo mahdolliset vahvistetut
juomatarjoilut. Kokonaiskustannusarvion laskemisessa otamme huomioon tarjouksessa annetun
henkilömäärän.
● Varaus tulee perua kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla.

Muut huomiot:
● Asiakas huolehtii tilojen, laitteiden ja kalusteiden asianmukaisesta käytöstä. Asiakas on korvausvelvollinen
aiheuttamistaan sellaisista vahingoista, jotka merkittävästi lisäävät esimerkiksi lisäkustannuksia Vehryt
Noukalle.
● Asiakkaan tulee noudattaa henkilökunnan ohjeita.
● Häätilaisuuden aikana omien juomien nauttiminen anniskelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei
ole sallittua. Henkilökunnalla on oikeus puuttua omien juomien nauttimiseen sellaista heidän havaitessaan.
Henkilökunta puuttuu tilanteeseen parhaaksi katsomallaan tavalla mutta myös tilanteen vaatimalla tavalla.
Jos omien juomien nauttiminen anniskelualueella on merkittävää ja henkilökunnan ohjeistuksia siihen liittyen
räikeästi rikotaan, lisätään hääparin lopulliseen laskuun 700 euron sakko. Anniskelualueella saa nauttia vain
anniskeluluvan haltijan myymää alkoholijuomaa. Anniskeltua alkoholijuomaa ei saa kuljettaa anniskelualueen
ulkopuolelle eikä nauttia sen ulkopuolella. (Alkoholilaki 36 §) Vähittäismyynti- ja anniskeluluvanhaltijan sekä
hänen henkilökuntansa tulee valvoa 35–38 §:ssä säädettyjen kieltojen ja velvoitteiden noudattamista ja
vastata järjestyksenpidosta vähittäismyynti- ja anniskelupaikassa. (Alkoholilaki 39 §) Sakko perustuu
Alkoholilain pykälään 71: “Lupaviranomainen voi määrätä luvanhaltijan maksamaan vähintään 300 euron ja
enintään 1 000 euron seuraamusmaksun - -”
● Asiakkaan tulee ilmoittaa Vehryt Noukalle, jos tilaisuuden aikana on tarkoitus pitää ilotulitus. Asiakas
huolehtii itse asianmukaisten lupien hankinnasta.
● Koristeiden, laitteiden ym. jotka eivät kuulu Vehryt Noukan vakiovarustukseen, hankinta ja kustannukset
ovat asiakkaan vastuulla. Jos kuitenkin Vehryt Nouka päätyy hankkimaan asiakkaan toiveesta tilaisuutta
varten ylimääräisiä AV-laitteita, koristeita ym. vastaa asiakas hankintojen kustannuksista.


