Koitereen Kalat ja Talot oy

HINNASTO 2016
25.4.2016

Koitereen Ruotinniemi ja Koitereen Kämppäsaari - kämpät
Kämppien vuokrahinnoittelun pohjana on tämä hinnasto, jonka sisällöstä päättää yhtiön hallitus.

A-sesonki
17.6.-19.8.

B-sesonki
20.8.-31.10.

C-sesonki
1.4.-17.6.

D-sesonki
1.11.-31.3. (talvi)

RUOTINNIEMI
7 vrk (pe-pe)
5 vrk (su-pe)
viikonloppuhinta (pe-su)
arkivuorokausihinta

520,00
350,00
250,00
110,00

450,00
330,00
200,00
90,00

400,00
300,00
200,00
80,00

520,00
350,00
sop.muk.
sop.muk.

€/7 vrk
€/5 vrk
€/viikonloppu
€/vrk

KÄMPPÄSAARI
7 vrk (pe-pe)
5 vrk (su-pe)
viikonloppuhinta (pe-su)
arkivuorokausihinta (2-4 vrk)

450,00
320,00
250,00
70,00

350,00
300,00
200,00
70,00

350,00
300,00
200,00
70,00

400,00
320,00
250,00
sop.muk.

€/7 vrk
€/5 vrk
€/viikonloppu
€/vrk

Poikkeukset hinnastoon (vuokraukset poikkeavalla sopimuksella): hiihtolomaviikko (vko 10), pääsiäinen
(13.-17.4.2017), juhannus 23.-26.6.2016, metsästyskauden alku, joulu 23.-30.12.2016 ja uusi vuosi
(30.12.2016 -6.1.2017). Talvikäytössä huomioitava sähkölämmityksen kulut.
Ensisijaisesti kämppä vuokrataan viikoksi, jolloin vuokraviikko alkaa pe klo 15. Muun pituiset jaksot sovittavissa erikseen! Vuokravuorokausi alkaa ja päättyy aina klo 15, mikäli ei ole yhteisesti erikseen toisi sovittu.
Kysy tarjousta tai tee tarjous, isommat ryhmät sovittava aina erikseen.
Varausmaksuna 100,00 €/varaus. Varaus voimassa vasta kun varausmaksu on maksettu. Loppumaksun
eräpäivä 21 vrk ennen varauksen alkamista, ja jonka jälkeen tehdyn peruutuksen jälkeen vuokraa ei palauteta.
Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. Hinnat eivät sisällä vähennettävää arvonlisäveroa.

Lyhyesti omistajasta
Kämpän omistavan yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, vaan toimia yleiseksi hyväksi. Voitto käytetään
yhtiön omaan toimintaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhtiö voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja
testamentteja. Yhtiön toimialana on toimia kalatalouden edistämiseksi ja kehittämiseksi, kalavesien hoitamiseksi ja vesiluonnon luontoarvojen säilyttämiseksi erityisesti Koitereen alueella. Aputoiminimi Koitereen
Kämppäsaari harjoittaa toimintaa Kämppäsaaren kiinteistöllä ympäristöineen ja Koitereen Ruotiniemi vastaavasti Ruotinniemen kiinteistöllä ympäristöineen.

Tee varaus ja Ilmoita yhteystietosi (gsm, sposti ja osoite);
Lisätietoja / varaukset mielellään sähköpostilla
Pentti Kettunen
Toivo Korhonen

p. 0400-150832
p. 050-3628425

sp. pentti.kettunen@storaenso.com
sp. toivo.korhonen@joenisannointipalvelu.fi

Koitereen Kalat ja Talot Oy, y-tunnus 2733441-4
c/o Toivo Korhonen, Rauhankatu 15, 80100 Joensuu, toivo.korhonen@joenisp.fi

