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KAUSIPAIKAN VUOKRASOPIMUS
Sopimuksen kohde: SFC-Alatalo, Jänneniementie 264 JÄNNEVIRTA

Vuokranantaja:

SF-Caravan Kuopion Seutu ry.
Jänneniementie 264
70940 JÄNNEVIRTA
Puhelin: 050-3098012
Y-tunnus: 1003154-8

Vuokralainen:
Nimi

________________________________________________

Henkilötunnus _____________________________________
Jäsennumero _____________________________________
Osoite ________________________________________________
Postitoimipaikka

_____________________________________

Puhelin/puhelimet ________________________________________________
Sähköpostiosoite _____________________________________________
Matkailuvaunu

Rekisterinumero _______- _______.

Katsastettu _____._____.202____.

Matkailuauto

Kaasulaitteet koeponnistettu ____/____.202 ____. Sähkölukema: ____________.

Vakuutan, että liikennevakuutus on voimassa (pakollinen koko vuokrakauden).
Kausipaikan osoite (tie ja numero): ____________________________________________________.
Osoite tieto on informatiivinen, ei sitoudu sopimukseen.
Vuokra-aika: ______ . ______. 2022 – 30.4.2023.
Kausipaikkamaksu: 470,00 € (kertamaksu)
Maksu kahdessa erässä: erä 1/2 235,00 € (erä 2/2 235,00 €, eräpäivä 15.9.2022 mennessä).
Kausipaikalta poistuminen kesken sopimuskauden ei oikeuta 2. erän laiminlyöntiin.

Jyvitetty kausipaikkamaksu (vuokraus aikajaksolla 1.10. – 30.4.): 300,00 €.
Sähkömaksu

_________€

Venepaikkamaksu 55,00 €
Maksut yhteensä: ________€

Isäntävelvoite alkaa _____._____.2022 klo 15.00.

HUOM! Velvoite alkaa klo 15.00 kestäen
Vuokranantajan velvollisuudet:
isäntävelvoitepäivään klo 20.00 sakka.
Vuokranantaja sitoutuu huolehtimaan:
 ulkoilulain leirintäalueelle asettamista velvollisuuksista, yhteisessä käytössä olevien tilojen
kunnossapidosta, huollosta ja alueen yleissiivouksesta, yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta
alueella, isäntätoiminnasta/alueen henkilökunnasta, matkailuajoneuvopaikkojen numeroinnista
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Vuokralaisen velvollisuudet:
Vuokralainen sitoutuu:
 tutustumaan alueen järjestyssääntöihin ja noudattamaan niitä
 tutustumaan alueen turvallisuusmääräyksiin ja noudattamaan niitä
 noudattamaan vuokranantajan asettaman isännän/henkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä
 suorittamaan tämän sopimuksen mukaiset maksut ja täyttämään velvoitteensa tekemänsä
sopimuksen mukaisesti
 tekemään vuokranantajan hallituksen asettaman isäntävuoron tai vastaamaan sen hoitamisesta.
Vuoro alkaa klo 15.00 ja päättyy seuraavana iltana klo 20.00. Isäntävelvoitteen tekemättä
jättämisestä yhdistys veloittaa korvauksena 200 €.
 hoitamaan hyvin omaa tonttialuettaan ja vaalimaan koko yhteisen alueen ja yhteisten tilojen
siisteyttä. Tonttialueen hoitamattomuuden voi aluepäällikkö siistittää paikan haltijan lukuun.
Veloitus minimi tästä on 50 € /kerta.
 merkitsemään käyntipäiväkirjaan yöpymisajankohtansa ja sähkönseurantavihkoon sähkön käytön.
 varustamaan matkailuajoneuvonsa kiinteillä sähkömittareilla
 Matkailuajoneuvon vaihtuessa on ilmoitettava sähkömittarin lukemat entisestä ja uudesta
ajoneuvosta. Entisen ajoneuvon sähkömittarin lukema tulee valokuvata ja näyttää yhdistyksen
edustajalle, mikäli se ei ole muutoin tarkastettavissa.
 vastaa siitä, että hänen ajoneuvonsa liittyminen alueen sähköverkkoon tapahtuu ainoastaan
voimassa olevien sähköturvallisuusmääräysten mukaisilla liityntäkaapeleilla
 huolehtimaan siitä, että hänen matkailuajoneuvonsa on katsastettu ja muiden alueen
matkailuajoneuvojen turvaamiseksi liikennevakuutettu. Molemmat oltava voimassa koko
sopimuskauden. Pyydettäessä on esitettävä molemmista todiste.
 huolehtimaan siitä, että hänen ja omaisuutensa on asianmukaisesti vakuutettu (vain riittävä
kaskovakuutus korvaa myös irtaimiston).
 huolehtimaan siitä, että hänen matkailuajoneuvonsa nestekaasulaitteet ovat asianmukaisesti
huollettu ja koeponnistettu vähintään joka toinen vuosi. Tarkastuksesta on pyydettäessä esitettävä
tarkastustodistus.
 huolehtimaan siitä, että hänen matkailuajoneuvossaan on virallisesti tarkastettu ja voimassa oleva
käsisammutin.
 huolehtimaan matkailuajoneuvoaan käyttävien perheenjäsentensä ja vieraittensa käyttäytymisestä
alueella
 sitoutuu alueella järjestettävien tapahtumien/treffien aikana suorittamaan tapahtuman järjestäjän
asettaman tapahtumamaksun, mikäli oleskelee alueella siellä järjestettävien tapahtuman/treffien
aikana.
 Huomioimaan tilaisuuksissa, että väkeviä alkoholijuomia ei ole tiloissa näkyvillä.
 Huomioimaan alaikäiset henkilöt, vieraamme ja muut alueella olijat käyttäytymällä asiallisesti.
Tietosuojasopimus:
Vuokralainen sitoutuu salassapitovelvollisuuteen seuraavasti: Hän ei saa kertoa tai muutoinkaan viestittää
Alatalossa tai muualla näkemiään ja kuulemiaan yhdistyksen, vierailijoiden tai muiden kausipaikkalaisten
henkilötietoja tai asioita muulle taholle. Tämä sitoumus on voimassa myös sopimuskauden päätyttyä.
Muut ehdot:
Vuokralainen sitoutuu maksamaan tekemänsä kausipaikkavarauksen eräpäivään mennessä. Mikäli
kausipaikkavaraus irtisanotaan tai peruutetaan kesken sopimuskautta, ei maksettuja kausipaikkamaksuja
palauteta.
Vuokralainen sitoutuu maksamaan alueen sähkömaksun eräpäivään mennessä. Sähkömaksu maksetaan
1– 4 erässä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Vuotuisen maksun määrän tai sen laskentaperusteen
vahvistaa yhdistyksen hallitus.
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Vuokralaisen poistuttua numeroidulta paikaltaan, tulee vuokralaisen merkitä paikalleen paluupäivä sekä
kellonaika. Vuokranantajalla on oikeus sijoittaa numeroidulle paikalle poissaolon ajaksi muita
matkailuajoneuvoja.
Vuokraaja saa vuokranantajan luvalla ja omalla kustannuksellaan rakentaa vuokraamalleen
matkailuajoneuvopaikalle kevytrakenteisen kaikille matkailuajoneuvoille sopivan korkuisen pienen terassin
ja säilytyslaatikon sekä lemmikeille kevyen aitauksen. Terassin tulee olla sellainen, että vieras voi sitä
käyttää. Vuokralainen sitoutuu poistamaan rakennelmat vuokrakauden päättyessä ja siivoamaan paikan.
Jos näin ei käy, vuokranantaja kunnostaa ja siivoaa paikan vuokralaisen kustannuksella, käyttäen
ulkopuolista työvoimaa.
Mikäli vuokralainen laiminlyö oman paikkansa hoidon ja jättää matkailuajoneuvonsa paikalleen sovitun
vuokra-ajan umpeuduttua siirtokehotuksesta huolimatta, vuokranantajalla on oikeus poistaa
matkailuajoneuvo sopivaksi katsomalleen paikalle alueen ulkopuolelle vuokralaisen kustannuksella.
Mikäli vuokralainen laiminlyö velvollisuutensa, vuokranantajalla on oikeus antaa vuokralaiselle kirjallinen
varoitus. Jos vuokralainen ei varoituksen saatuaan korjaa menettelyään viikon kuluessa, on yhdistyksen
hallituksella oikeus päättää vuokralaiseen kohdistettavista kurinpitotoimista, mukaan lukien jäsenen
erottaminen yhdistyksestä.
Mahdollisia kurinpitotoimenpiteitä ovat huomautus, varoitus, julkinen varoitus, kausipaikkasopimuksen
purkaminen päättymään heti, kausipaikan vuokraamisen epääminen, rahasakko, määräaikainen
erottaminen yhdistyksestä, erottaminen yhdistyksestä ja muiden jäsenpalveluiden epääminen.
Kurinpitotoimien luonteesta päättää hallitus. Ankarin seuraamus on erottaminen jäsenyydestä. Rahasakkoa
(sopimussakkoa) voidaan käyttää niissä tilanteissa, joissa jäsen on aiheuttanut taloudellista vahinkoa
yhdistykselle. Rahasakon käyttäminen ei poista yhdistyksen oikeutta periä lisäksi todellista vahinkoa
vastaava korvaus jäseneltä.
Kiinteän katoksen ja itse seisovan (standby) teltan pystyttämiseen tarvitaan aina aluepäällikön lupa.
Katoksen ja teltan tulee olla tehdasvalmisteisia. Kun vuokralainen on poissa paikaltaan, tulee paikan (ei
teltta) olla tarvittaessa katoksesta tai teltasta huolimatta alueen vieraiden käytettävissä. Katoksen tai
teltan omistaja vastaa itse sille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista huolimatta siitä, että paikka on
vieraan siihen majoittuessa, yhdistyksen käytössä.
Kausipaikan jälleen vuokraus on kiellettyä.
Tätä sopimusta ei voi siirtää ilman molempien osapuolien suostumusta kolmannelle osapuolelle, koska
tämä sopimus perustuu jäsenyyteen vuokranantajayhdistyksessä.
Kaikki tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Jos
sopua ei neuvotteluteitse synny, ratkaistaan asia vuokranantajayhdistyksen kotipaikan käräjäoikeudessa.
Asianosaiset toteavat yhteisymmärryksessä, ettei tässä sopimuksessa ole kysymys kuluttajasopimuksesta,
minkä vuoksi oikeuspaikasta on voitu sopia. Kausisopimuspaikka liittyy vuokralaisen jäsenyyteen
vuokranantajayhdistyksessä ja ensisijainen kriteeri sopimukselle on jäsenyys.
Sopimuspäivä ______ /______. 2022

SF-CARAVAN KUOPION SEUTU RY

………………………………
Vuokranantaja

…………………………………..
Vuokralainen

Sopimusta on tehty 2 kpl (1 vuokranantajalle ja 1 vuokralaiselle).
LIITTEET

SFC-Alatalon alueen säännöt ja matkustajailmoituslomake.

