Vuokrakohteen tiedot
Perustiedot
Sijainti:

Reisjärvi

Loma-asuntotyyppi:

Huvila

Loma-asunnon nimi:

Villa Koivurinne

Pinta-ala:

62 m2

Makuuhuoneiden määrä:

1, sen lisäksi parvella 2 makuupaikkaa

Vuodepaikkojen määrä:

6 (suositeltava määrä 5, (ylimääräisistä henkilöistä 35e lisämaksu)

Lisävuoteita:

Olohuoneessa vuodesohva, parvella 2 sänkyä

Rakennusvuosi:

2006

Kohteen ominaisuuksia:

Takka

Sauna:

Sisäsauna

Hinnasto
Sesonki

Ajanjakso

Vrk

vkl

Vko

kk

v

Peruskausi

-

-

230€

450€

-

-

Erikoiskausi

-

-

-

650€

-

-

Sesonkikausi

-

-

280€

580€

-

-

Loppusiivous (ei pakollinen)

70e

(oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään)

Ominaisuudet
Lemmikit sallittu:

Ei sallittu

Tupakointi sallittu:

Ei sallittu

Ranta
Vesistön nimi:

Reisjärvi

Rannan tyyppi:

Järvi

Rannan kuvaus:

Matala, ajettua hiekkaa, laiturin päässä n. 1,5 m

Viihde ja ajanviete:
Viihde ja ajanviete:

TV, DVD-soitin, radio, CD-soitin

Keittiö:
Keittiön varusteet:

Pesutilat ja WC

Mikroaaltouuni, astianpesukone, jääkaappipakastin, liesi, kahvinkeitin, vedenkeitin,
leivänpaahdin

Tilat ja varustelu:

WC, suihku, pyykinpesukone

Ulkotilat
Ulkotilat:

Varasto, erillinen grillipaviljonki

Sijainti
Villa Koivurinne sijaitsee pienessä kunnassa Reisjärvellä, samannimisen järven rannalla Susisaaressa. Reisjärvi
sijaitsee Haapajärven ja Pihtiputaan läheisyydessä, noin 50km nelostieltä. Susisaareen on tie yhteys päätieltä
ja se on noin 1.5km pitkä, Susisaaressa sijaitsee myös tenniskenttä sekä saaren alussa Hotelli / Ravintola
Saari.
Etäisyydet (km):
Helsinki 450 km, Jyväskylä 170 km, Haapajärvi 30km (lähin alko), linja-auto 1.5 km, ravintola 1 km, kauppa
1.5 km (S-market ja K-kauppa)
Palvelut kirkonkylällä:
Kirkonkylällä on lisäksi pankkiautomaatti, pankki, kahvila, kukkakauppa, R-kioski ja kauneushoitola (Hetki) jota
voimme lämpimästi suositella, sekä muutamia muita peruspalveluita.
Vaellusreitti Peuranpolku sijaitsee muutaman sadan metrin päässä.
Reisjärvellä ja Vuohtajärvellä hyvät kalastusmahdollisuudet, kalastusluvat voi hankkia R-kioskilta.

Huvilan Varustus
Moderni keittiö kaikkine varusteluineen (sahköliesi, uuni, tiskikone, jääkappipakastin), 4-6 hengen astiastot.
Takka ei varaava.
Grillipaviljongissa minikeittiö varusteineen, puuhella ja uuni.
SisäWC, kylpyhuone ja Sauna, erillistä rantasaunaa ei ole.
Lemmikkieläimet ei ole sallittu.
Yleistä
Huvila sijaitsee saareen päädyssä joten naapureita on vain yhdellä puolella.
Huvilan saunasta on hyvä kulku kahteen erilliseen uimapaikkaan, saaren päätyyn sekä erilliseen uimapaikkaan
jossa myös laituri.
Koivurinteen oma ranta on mukavan matala myös lapsille ja järven pohja on hiekkapohja.
Villa Koivurinne on koonsa puolesta ideaali perheelle esim. 2 aikuista ja 2-3 lasta, huvilaan mahtuu
makuupaikkojen puolesta 6, mutta suositeltava lukumäärä on 4.
Lisävarusteet
Huvilan varustuksiin kuuluu kalastuvälineitä, sulkapallo verkko, petanque peli, kroketti, jalkapallo maalit
yms.Leikki/pelimahdollisuuksia, kanootti sekä lasikuituvenemoottorivene voidaan vuokrata maksua vastaan.
Susisaaren tenniskentän vuokraa ja saatavuutta voi tiedustella hotellilta.

Varausehdot

VARAUS JA MAKSUEHDOT
Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun 20 % mökin vuokrahinnasta tai on maksanut
sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa. Loppusuoritus tapahtuu viimeistään kuusi viikkoa

ennen loman alkua. Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä
ilmoitusta.
Mikäli varauksen alkuun on 63 vuorokautta (9 viikkoa) tai enemmän, maksetaan summa kahdessa erässä.
Ennakkomaksu varauksen teon jälkeen ja loppusuoritus 6 viikkoa ennen loman alkua.
Mikäli varauksen alkuun on 21-49 vuorokautta (3-7 viikkoa), maksetaan koko summa kerralla ja lasku on
maksettava viikon kuluttua varauksen teosta. Mikäli varauksen alkuun on 20 vuorokautta tai vähemmän,
maksetaan koko summa kerralla ja lasku on maksettava 2 vuorokauden kuluttua varauksen teosta. Mikäli
varauksen alkuun on 6 vuorokautta tai vähemmän, maksetaan koko summa välittömästi samana päivänä kuin
varaus tehdään.
Jos varauksen maksaminen laiminlyödään, vuokraaja peruu varauksen siitä erikseen ilmoittamatta.

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN
Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut perille omistajalle. Mikäli
varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 21 vuorokautta ennen loman alkua, perittyä 20%
ennakkomaksua ei palauteta.
Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana ei
asiakkaan suorittamaa maksua korvata. Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure) asiakkaan
puolelta (vakava sairastuminen tms.) ja peruutus tapahtuu 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua voidaan
asiasta sopia erikseen ja osa vuokraus summasta palauttaa.

VUOKRAAJAN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), vuokraaja voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin
oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

OLESKELU MÖKILLÄ
Mökin avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen omistajalle ilmoittamanaan arvioituna
saapumisajankohtana.
Mökki on asiakkaan käytettävissä viikkovarauksissa tulopäivästä klo 17.00 lähtöpäivään klo 12.00. Mökin
viikkovuokraan kuuluu loma-asunnon ja saunan vapaa käyttöoikeus.
Mökin vuokraan sisältyy kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat ja ruokailuvälinet. Patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät
vuokrahintaan. Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokrahintaan (ne on mahdollista vuokrata,lisätietoja
vuokran-antajalta). Mökin siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas itse. Mikäli varauksen
päättyessä ei siivousta ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja mökin omistaja/huoltaja joutuu
huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, on omistajalla oikeus periä vähintään 70 €
suuruinen siivousmaksu. Mikäli asiakas ei halua itse siivota, hän voi erikseen tilata loppusiivouksen jonka
veloitus on 70e. Mökkiä saa käyttää enimmillään 5 henkilöä.

VAHINKOJEN KORVAUKSET
Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen
omistajalle.

VALITUKSET
Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen
ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan kohteen omistajalle tai huoltajalle.

