RENTOLAN SÄÄNNÖT
Haminan JHL ry 306
YLEISTÄ

VUOKRAUS

Haminan JHL ry:n loma-asunto Rentola on tarkoitettu ensisijaisesti yhdistyksen jäsenten
omaan käyttöön.
Loma-asuntoa vuokrataan myös ulkopuolisille mahdollisuuksien mukaan.
Loma-asunto varataan isännöitsijältä 040 523 0217.
Varaustilanteen voi tarkistaa yhdistyksen kotisivulta www.haminanjhl.fi.
Varaukset tehdään seuraavasti: Tammi-huhtikuun varaukset edellisen syyskuun
ensimmäisestä arkipäivästä, elokuun varaukset saman vuoden tammikuun ensimmäisestä
arkipäivästä. Syys- joulukuun varaukset edellisen toukokuun ensimmäisestä arkipäivästä.
(Virallisia juhlatilaisuuksia varten voi varausta tiedustella etukäteen)
Perumaton varaus laskutetaan. Varaus on peruttava viimeistään 5 päivää ennen varausta.
Mikäli vuokraaja ei ole huolehtinut tilan siivouksesta, siitä laskutetaan jälkikäteen. Myös
aiheutetut vahingot laskutetaan.

RENTOLAN TOIMINTASÄÄNNÖT
Ohjeet, joita tulee ehdottomasti noudattaa loma-asunnolla oleskeltaessa:
- tupakointi sisätiloissa on ehdottomasti kielletty
- kissojen ja koirien ym. eläinten tuominen sisätiloihin on kielletty
- tullessasi, tarkista kunto sisä- ja ulkopuolelta sekä ilmoita mahdollisista vahingoista
isännöitsijälle
- loma-asunnosta löytyy ruoanvalmistamiseen ja ateriointiin tarvittavat välineet
- tee puuttuvista tai viallisista välineistä ilmoitus isännöitsijälle
- palauta astiat ja ruokailuvälineet niille kuuluville paikoille
- yöpyjille on käytössä makuuhuone, parvi ja olohuoneen vuodesohva (omat
vuodevaatteet, ei makuupusseja)
- sähkösaunan ohjaustaulu on pukuhuoneessa, käyttöohje ohjekansiossa
- takan lämmitystä suositellaan kerran vuorokaudessa, pientä tulta voi pitää kauemmin,
- takkakytkin sijaitsee takan vasemman puoleisella seinällä
- huolehdi polttopuut myös seuraavalle käyttäjälle, polttopuut ovat varastossa, jonka
avain siivouskomeron seinällä
- veneen avain ja nakatappi siivouskomerossa, airot ulkovarastossa. Palauta kaikki
paikoilleen käytön jälkeen
- lattialämmitys on säädetty valmiiksi, älä muuta lämpötilaa
- loma- asunnossa on koneellinen ilmastointi, joka toimii automaattisesti
- huolehdi loma-asunnon siivouksesta ennen poistumistasi (jääkaappi tyhjennetty, älä
jätä tuomiasi kuivamuonia tai mausteita kaappeihin, lattiat siivottu, astiat tiskattu,
roskakorit tyhjennetty ja tarvittaessa tuhkat tyhjennetty takasta)
- tarkista lähtiessäsi että, ovet ja ikkunat jäävät lukkoon
Laitteiden, takan yms. käyttöohjeet sekä kalustoluettelo löytyvät mustasta kansiosta.
Viihtyvyytemme lisäämiseksi noudatamme hyvää naapurisopua, emmekä aiheuta
häiriötä.
Ilakoida saa muttei meluta.
Pidetään yhteinen loma-asuntomme hyvässä kunnossa, niin siitä on meille kaikille iloa
pitkään !
Hallitus

