
Verstaan tilavuokrat riippuvat ajankohdasta ja henkilömäärästä. Hinnat sisältää arvonlisäveron 24%.

TILAVUOKRA, VIIKONLOPUT

Ravintolatoiminnasta johtuen viikonloppuisin vuokrataan Verstas avaimet käteen-periaatteella. Tällöin tilaajan ei tarvitse suunnittelun 
jälkeen oikeastaan tehdä mitään, vain saapua paikalle ja juhlia. Viikonloppujen tilavuokrat on hinnoiteltu kiinteästi, perjantain tai lauantain 
tilaisuuden kustannus on 1400 €, hinta sisältää:

 -vuokra-aika: perjantai klo 12:00 - lauantaiyö 02:00 tai lauantai klo 12:00 - sunnuntaiyö 02:00

 -tilat: Verstaan sali (max 150 hlö), Bäkkäri, etupihan terassi, kattoterassi ja sisäpihan ilta-auringon terassi ja pysäköintialue

 -tarvittavat astiat ja ruokailuvälineet, astiastomme on upea: Arabia/Iittala Mainio Sarastus, Ultima Thule ja Artik
 (mahdollisesti rikkoontuneista astioista veloitamme tuotteen ovh:n)

 -pöydät ja tuolit

 -pöytäliinat

 -esiintymislava, valaistus, äänentoisto, langaton mikrofoni

 -koristelu ja kattaus yhdessä suunnitellun sopimuksen mukaisesti

 -loppusiivous

Catering hinnoitellaan erikseen valitun tarjoilun perusteella. Voit tutustua Ravintola Verstaan menu-vaihtoehtoihin:
www.nakkilanverstas.fi tai esittää meille toiveesi jonka mukaan voimme räätälöidä sinulle omanlaisen menun.

TILAVUOKRAT, ARKIPÄIVÄT

Suurempiin tilaisuuksiin Verstaan salin (max 150 henkilöä) tilavuokra on su-to 300 € /päivä. Mikäli tilaisuuteen ei tilata Ravintola
Verstaan catering-palvelua, pidättää Ravintola Verstas oikeuden olla avoinna tilaisuudessa / sen aikana. Huomaathan, että Verstas on 
anniskeluoikeuksin varustettu ravintola ja omien juomien ja ruokien tuominen on kielletty.

Kun kyseessä on pienempi tilaisuus, kuten esimerkiksi ystäväpiirin juhlat, yhdistysten ja yritysten kokoukset ja tilaisuudet, voidaan vuokrata 
Verstaan takahuone Bäkkäri, Savusaunan takkahuone tai Isännän loft. Tällaisissa tilaisuuksissa on tilavuokra su - to 10 € / hlö, kun ruoka- / 
kahvitarjoilun tilaisuuteen toimittaa Ravintola Verstas. Tarjoilun kustannus riippuu tilaisuuteen valitusta menusta. Varausaika on 4 tuntia.

Nettisivuiltamme www.nakkilanverstas.fi löytyy esimerkkejä Ravintola Verstaan menu-vaihtoehdoista.

RÄÄTÄLÖINTI

Tilojen yhdistelystä ym. räätälöinnistä voidaan aina neuvotella tapauskohtaisesti ja annamme mielellään sinulle tarjouksen!

ANNISKELUALUEET

Verstaan anniskelualueet ovat Verstaan sali ja Bäkkäri.

VARAUSMAKSU

Mikäli tilavuokra ylittää 300 €, laskutamme summasta 50% varauksen yhteydessä.

PERUUTUSEHDOT

Nämä peruutusehdot koskevat touko-joulukuussa järjestettäviä tapahtumia. Sesongin ulkopuolella peruutusehdot sovitaan 
tapauskohtaisesti.

Mikäli varaus perutaan:

 -vähintään 6kk ennen tilaisuutta: palautetaan koko maksettu varausmaksu

 -3kk - 6kk ennen tilaisuutta: palautetaan 50% varausmaksusta

 -1kk - 3kk ennen tilaisuutta: palautetaan 25% varausmaksusta

 -30 päivää ennen tilaisuutta: varausmaksua ei palauteta

 -7 päivää tai vähemmän ennen tilaisuutta: varausmaksua ei palauteta ja Verstaalla on oikeus periä 50 % arvioidusta
 loppulaskusta

Mikäli peruutus johtuu valtiovallan koronarajoituksista siirtyy varaus yhdessä sovittuun uuteen ajankohtaan.

Verstaan tilausehdot
Voimassa 1.1.2022 alkaen.


