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KURSSIKESKUSHINNASTO
ULKOINEN
1.1.2018 alkaen
Hilan leirikeskus, Velskolan toimintakeskus, kokous- ja kurssikeskus Hvittorp sekä Villa Hvittorp.
Hinnat sisältävät arvonlisäverokannan mukaisen vero-%.
Hila, Velskola

Hvittorp

Villa/

Tarkenne tai muut maksut

Kartano*)

KOKOUSPAKETIT
Kokouspaketti
37,00
47,00
(€/hlö)
Täysihoito/vrk,
85,50
105,50
aikuiset ja yli 15-v.
(€/hlö), lapset 3-14-v.
– 50 % (€/hlö)
Espoon kaupunki,
31,25
36,25
espoolaiset yritykset,
muut seurakunnat ja
tuomiokapituli (€/hlö)
79,75
94,75
LEIRIKOULUT JA KOULULAIS-/OPISKELIJARYHMÄT JA
VASTAAVAT RYHMÄVARAUKSET
Täysihoito/vrk,
42,75
52,75
lapset, nuoret ja
vastuulliset vetäjät
(€/hlö)
Täysihoito/vrk,
37,00
42,00
lapset, nuoret ja
vastuulliset vetäjät,
espoolaiset koulut
(€/hlö)
*)
Kartano ei vuokrattavissa toistaiseksi.

68,00

52,25

--

--

--

sis. aamupala, lounas,
päiväkahvi, kokoustila
sis. majoitus 2-4 hengen
huoneessa, kokous-/ryhmätila,
aamupala, lounas, päiväkahvi,
päivällinen, iltapala
kokoustilan vuokrasta – 50 %,
alennus, ei kuitenkaan koske
juhlatilaa eikä juhlatilaisuuksia;
täysihoito/vrk

sis. majoitus 3-6 hengen
huoneessa, tila, aamupala,
lounas, päiväkahvi, päivällinen,
iltapala
sis. majoitus 3-6 hengen
huoneessa, tila, aamupala,
lounas, päiväkahvi, päivällinen,
iltapala
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Hila, Velskola

Hvittorp

Villa/

Tarkenne tai muut +maksut

Kartano*)

RUOKAILUT JA
ATERIAPALVELUT
Aamupala (€/hlö)
Brunssi (€/hlö)
Lounas (€/hlö)
Päiväkahvi (€/hlö)
Päivällinen (€/hlö)
Iltapala (€/hlö)
Vahvennettu iltapala
(€/hlö)
Juhla-ateria (€/hlö)

Juhlakahvitus (€/hlö)

8,50
10,50
10,50
6,50
10,50
8,00
10,50

8,50
10,50
10,50
6,50
10,50
8,00
10,50

11,50
15,50
15,50
9,50
15,50
11,00
13,50

36,00

36,00

41,00

15,00-25,00

15,00-25,00

Retkipaketti (€/hlö)

3,00-5,00

3,00-5,00

Tarjoilulisä, jos
tarjoilu muualla kuin
kurssikeskuksen
ruokasalissa (€/hlö)

3,00-5,00

3,00-5,00

*)

30,00

sis. suolainen piirakka, ruokaisa
salaatti
sis. kolmen ruokalajin menu:
alkuruoka, pääruoka, jälkiruoka
ja kahvi
sis. suolainen ja makea
kahvileipä/kakku ja kahvi tai
sisältö toivomuksen mukaan
sisältö lisätoivomuksen
mukaan
lisäveloitus on 3 €/hlö (aamuja iltapala tai päiväkahvi) tai +5
€/hlö (lounas ja päivällinen),
lisähinta sisältyy em. sarakkeen
’Villa/Kartano’ hintoihin

Kartano ei vuokrattavissa toistaiseksi.
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Hila,
Velskola
TILAVUOKRAT JA MAJOITUS
Kokoustila (€/hlö)
11,50
Majoitus/yö, 2-4
30,00
hengen huone (€/hlö)
Majoitus/yö, 1 hengen
45,00
huone (€/hlö)
Villa Hvittorp / Kartano*),
(€)
Villa Hvittorp / Kartano*),
(€)
Villa Hvittorp / Kartano*),
(€)
Ovien sulkeminen (€)
80,00
Kurssikeskuksen tilat
50,00
(€/h)
80,00
120,00
Sauna, 2 h (€)
80,00
Sauna, lisätunnit (€/h)
15,00
Ylimääräinen siivous
100,00
(€)
Henkilökunta (€/h)
45,00

MUUT LISÄPALVELUT
Liinavaatteet (€/kpl)
Pyyhe (€/kpl)
Astiavuokra (€/kpl)
Astiavuokra (€/kpl)
Pöytäliina (€/kpl)
Kangasservietti (€/kpl)
Polttopuut (€/kpl)

Hvittorp

Tarkenne tai muut maksut

21,50
40,00

31,50
--

ei sisällä ruokailua
ei sisällä liinavaatteita

55,00

--

ei sisällä liinavaatteita

800,00

klo 9-18

1.300,00

klo 9-23

80,00
80,00
100,00
150,00
100,00
25,00
100,00

130,00

45,00

45,00

Hila,
Velskola

Hvittorp

10,00
5,00
5,00
3,00
10,00
1,00
10,00

10,00
5,00
5,00
3,00
10,00
1,00
10,00

Ulkoaluemaksu (€/hlö)
2,00
Ulkoaluemaksu (€/hlö)
3,00
*)
Kartano ei vuokrattavissa toistaiseksi.

Villa/
Kartano*)

Villa/

klo 9-21 tuntiveloitus 100 €/h
klo 21-02 tuntiveloitus 150 €/h
veloitetaan klo 23-02
klo 8-17
klo 17-21
klo 21-23

veloitetaan, mikäli tila on
jätetty siivoamatta
palveluhinnoittelu tarvittaessa,
vahtimestari, siivous, tarjoilu
Tarkenne tai muut maksut

Kartano*)

2,00
3,00

petaus 10 €/vuode
kankainen laudeliina 3 €/kpl
sis. ruokailu- ja kahviastiasto
sis. kahviastiasto

tuodaan grillialueille tai
takkatilaan
klo 8-17
klo 18-21
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Muut yleiset hinnoitteluperiaatteet ja ehdot:






Huoneet saadaan tulopäivänä klo 14.00. Huoneiden luovutus lähtöpäivänä klo 10.00 mennessä.
Mikäli juhla-aterioissa ja kahvituksissa ei noudateta vakiomenua, aterioiden hinnoittelu määräytyy
kirjallisessa tarjouspyynnössä määriteltyjen lisätoivomusten mukaisesti.
Kurssikeskuksen voi varata kokonaan vain omaan käyttöön maksamalla vähintään 40 henkilön
täysihoito(vuorokausi)maksun.
Kokouspaketeissa ja ryhmävarauksissa maksuperusteet ovat: yli 15-vuotiaat aikuisen hinnalla, 14–
3-vuotiaat miinus 50 % ja alle 3-vuotiaat veloituksetta.
Kaikki kurssikeskusten alueilla sijaitsevat leirikeskuskappelit on vihitty sakraalitiloiksi. Niitä saa
käyttää vain koulutus- ja kokouskäyttöön, jumalanpalvelus- ja hartauskäyttöön ja kirkollisiin
toimituksiin.

Tilavarausten vahvistaminen:
 Asiakkaan on vahvistettava alustava varauksensa kahden (2) viikon kuluessa tilauksen
hyväksymisestä. Mikäli varausta ei vahvisteta, tilaus peruuntuu.
 Vahvistetun tilavarauksen tilavuokra laskutetaan etukäteen. Muut mahdollisesti tilattavat palvelut
laskutetaan jälkikäteen.
 Tilaisuuden peruuntuessa tilavarausmaksua ei palauteta.
Muiden tilausten ja palveluiden muutokset ja peruutukset:
Tilausten muutoksissa ja peruutuksissa sovelletaan seuraavaa:
 Jos tilausta muutetaan tai se peruutetaan 90 - 30 päivää ennen käyttöajankohtaa, veloitetaan 25 %
tilauksen kokonaisarvosta.
 Jos tilausta muutetaan tai se peruutetaan 29 - 15 päivää ennen käyttöajankohtaa, veloitetaan 50 %
tilauksen kokonaisarvosta.
 Jos tilausta muutetaan tai se peruutetaan 14 - 7 päivää ennen käyttöajankohtaa, veloitetaan 75 %
tilauksen kokonaisarvosta.
 Jos tilausta muutetaan tai se peruutetaan alle 7 päivää ennen käyttöajankohtaa, veloitetaan
tilauksen arvo täysimääräisenä.
 Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen kurssikeskukset.espoo@evl.fi.
Laskutus:
 Laskutus tapahtuu tehdyn tilauksen lukumäärien ja tilattujen palveluiden perusteella.
 Hinnat sisältävät arvonlisäverokannan mukaisen veron.
 Maksut veloitetaan jälkikäteen Villa Hvittorpin tilavarausmaksua lukuun ottamatta, joka veloitetaan
etukäteen täysimääräisenä, kun asiakas on vahvistanut varauksensa.
Hinnastosta poikkeaminen:
 Asiakkaalle voidaan palvelukokonaisuutta laadittaessa laatia tarpeiden perusteella tarjous, joka
pohjautuu tähän hinnastoon. Mikäli näin syntynyt hinta poikkeaa hinnaston vastaavasta, on
tilauksesta veloitettavasta hinnasta laadittava viranhaltijapäätös.
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