
Tyrvään Vörkin järjestyssäännöt
 
1. Vastuu tilan käytöstä ja irtaimistosta on aina tilan vuokranneella. Varauksen tekijä on omalla 
varaamisellaan vastuussa kaikin tavoin myös vieraidensa aiheuttamista mahdollisista ongelmista, 
vahingoista sekä sääntörikkomuksista tiloissa. 
 
2. Taloyhtiön ja kaupungin järjestyssäännöt ovat voimassa myös Vörkin tilossa.
Asuintalojen asukkaille ei saa aiheuttaa häiriötä käyttäytymisellään. Vörkin tila on tarkoitettu toimisto- ja 
palaverikäyttöön eikä sitä pidä ilman erillistä lupaa muunlaiseen käyttöön käyttää.
 
3. Ilmoita kaikista havaitsemistasi irtaimistolle tai tiloille sattuneista vahingoista Vammalan Yrittäjien 
yhteyshenkilölle välittömästi. Kuvaile tilanne, jotta toisen varaajan aiheuttamia ongelmia ei katsota sinun 
aiheuttamiksesi. Ilmoittamatta jättäminen aiheuttaa vastuun siirtymisen senhetkiselle varaajalle.
 
4. Tupakointi sisätiloissa on ehdottomasti kielletty. Lisäksi avotulen teko (kynttilät, grillit) ovat ehdottomasti
kielletty sisätiloissa.
 
5. Vörkin tiloissa voi oleskella ulkopuolisia vieraita vain varauksen tehneen käyttäjän seurassa.
 
6. Tilan käyttö majoitustarkoitukseen on kielletty.

7. Tila on käytettävissä joka päivä klo 6.00 – 22.00. Muut alueen asukkaat on otettava huomioon ja turhia 
häiriöitä on vältettävä. 
  
8. Huolehdithan jälkeesi työpisteen ja/tai neukkaritilan siisteydestä. Kukin hoitaa omalta osaltaan tuomansa
roskat pois ja paikat siistiksi, jotta kaikilla on mukava täällä olla ja työskennellä.

9. Keittiötila on tilan varanneiden käytettävissä, jokaisen tulee huolehtia omalta osaltaan myös keittiön 
siisteydestä, hoida roskat ja tiskit!

10. Merkitse omat evääsi yhteisessä jääkaapissa ja huolehdi myös niiden osalta vanhentuvat ajoissa pois ja 
toisten eväisiin EI kosketa.
 
11. Yksikään työpisteistä ei ole nimenomaisesti vuokrattavissa vaan eri kerroilla vapaana saattaa olla eri 
paikka. Edelleen työpistevuokra on henkilökohtainen eli yksi varaus on yksi työpiste. Tiloissa on 
käytettävissä nettiyhteys, jonka wlan-tunnukset löytyvät neukkarin ilmoitustaululta. Tiloissa olevan netin 
käyttö on tarkoitettu tavanomaiseen työ- ja opiskelukäyttöön. Samoin liityttyäsi wlaniin on mukana myös 
tulostusmahdollisuus. Tulostaminen sisältyy toistaiseksi suoraan vuokran hintaan ja näin voimme pitää 
myös jatkossa ellei sitä väärinkäytetä ja tulosteta kohtuullista suurempia määriä. 

12. Ethän jätä tavaroitasi vartioimatta, emme vastaa tiloissa olevasta muiden omaisuudesta.
 
13. Maksetun varauksen voi peruuttaa ilmoittamalla asiasta varaukset vastaanottavalle Flextilalle 
sähköpostitse info@flextila.com. Ilmoituksessa pitää mainita pankkitili, johon palautus maksetaan. 
Palautuksesta vähennetään aina toimituskulut. Lähtökohtaisesti pyrimme järjestämään perutulle ajalle 
uuden ajankohdan, mutta tarvittaessa palautamme maksetun varaus maksun toimituskululla vähennettynä.
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