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Keski-Suomen Metsänhoitajat ry
23.3.2022

LOMA-ASUNTO VUOKATIN SUSIPORTIN SÄÄNNÖT JA VARAUSOHJEET
Osoite: Vuokatinportti 8A7, 88610 Vuokatti

- vuokrausoikeus on Keski-Suomen Metsänhoitajien jäsenmaksunsa maksaneilla
jäsenillä ja kunniajäsenillä.
- yhdistyksen hallitus määrittää vuokran, joka on tällä hetkellä 40 % alennus
listahinnasta, liite 1
- vuokrata voi viikon, viikonlopun tai päiväperiaatteella
- sesonkiaikoina eli viikoilla 1-2, 8-10, 42, voi vuokrata vain kokonaisen viikon
(lauantai klo 16.00-lauantai klo 12.00). Muuna aikana myös viikonlopun ja
arkipäivien vuokraus mahdollista. Viikkovuokraus menee viikonloppu- ja
päivävuokrauksen edelle ja viikonloppuvuokraus päivävuokrauksen edelle.
- lisäksi käyttäjiltä veloitetaan siivous 63,30 €/kerta ja erikseen sovittaessa lakanat
ja pyyhkeet 8,50 € / vuode.
- varaukset tehdään kolmannesvuosittain viimeistään 2 kuukautta ennen jakson
alkua (tammi- huhtikuu, jäsenvaraus viimeistään 31.10; touko - elokuu, jäsenvaraus
viimeistään 28.2; syys- joulukuu, jäsenvaraus viimeistään 30.6.). Varaus tehdään
yhdistyksen sivuilla olevan varaustaulukon kautta. Varaus on avoinna 2 viikkoa
ennen varausajan päättymistä. Tehdyt varaukset ilmoitetaan Lomarenkaalle
keskitetysti, minkä jälkeen vapaat ajat vuokrataan Lomarenkaan toimesta
ulkopuolisille markkinahintaan. Mikäli samalle ajalle tulee useita varauksia, varaus
arvotaan. Muuna aikana vapaita aikoja voi varata soittamalla Lomarenkaan
varauspalveluun 03 6502502, joka on avoinna arkisin 8.30.-17.00 ja lauantaisin
10.00–18.00. Tällöin on ilmoitettava, että on Keski-Suomen metsänhoitajien jäsen,
jotta saa jäsenalennuksen. Lomarengas laskuttaa varaukset ja tilatut lisäpalvelut.
- varauslomakkeeseen tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:
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--varausajankohta/varauksen alkamis- ja päättymispäivämäärä (kohde on
käytettävissä saapumispäivänä klo 16 alkaen ja lähtöpäivänä klo 12
saakka
--varaajan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti)
--henkilömäärä (aikuiset ja lapset)
--lemmikkieläimet
-- mahdolliset lisäpalvelut (liinavaatteet)
- Lomarenkaan asiakaspalvelu lähettää jäsenelle varausvahvistuksen sähköpostilla
sovitulla jäsenhinnalla (- 40% listahinnasta, alennus ei koske lisäpalveluja).
Varausvahvistuksessa on mukana:
--ennakkolasku (eräpäivä 14vrk varauksen vahvistamisesta)
-- loppulasku (eräpäivä 6 viikkoa ennen varausajankohdan alkua, mikäli
varauksen alkuun on vähemmän aikaa, lasku erääntyy heti)
-- mökin ajo-ohje, jossa mm. sijainti, saapumisohjeet, huollon/siivouksen
yhteystiedot
-- varausehdot
--matkustajailmoitus (palautetaan sähköisesti myynti@lomarengas.fi
ennen loman alkamista)
--avainboksin koodi toimitetaan Lomarenkaan toimesta asiakkaalle 3 vrk
ennen varauksen alkamista sähköpostiviestillä
--loman jälkeen Lomarengas lähettää sähköisen palautelomakkeen
asiakkaalle
- varauksen muutoskustannus on 40 €/muutos
- jäsenellä voi olla yhtä aikaa voimassa 2 varausta
- sesonkiaikoina (joulu/uusivuosi, pääsiäinen, hiihtolomaviikko, syyslomaviikko)
sama jäsen ei voi varata samaa ajankohtaa peräkkäisinä vuosina, jos on muita
varaajia kyseiselle ajankohdalle
- tupakointi on kielletty huoneistossa
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- lemmikkieläimet ovat sallittuja ja niistä peritään lisähinta 30,00 € /kpl/varaus
- siivous tehdään ja tilatut liinavaatteet ja pyyhkeet vaihdetaan siivousfirman
toimesta. Jäteastioitten tyhjennys ja asunnon perussiisteys on asukkaan vastuulla.
- huollosta ja siivouksesta vastaa Yobbi Oy, puhelin 050 3847765
- loma-asunnon yhdyshenkilönä yhdistyksen puolesta toimii Kari Mutka (puh 0400
344964, kari.mutka@biodiili.fi)
- yhdistyksen hallitus voi perustelluista syistä muuttaa yllä olevia sääntöjä

