SOPIMUS- JA TOIMITUSEHDOT

Sopijapuolet:
1. Asiakas, jäljempänä Tilaaja
2. Inni Järjestys, jäljempänä Toimeksisaaja
Sopimus- ja toimitusehdot:
1. Tilaaja vastaa siitä, e ä sillä on oikeus myös perheen / asunnon muiden asukkaiden puolesta antaa tämä
toimeksianto. Tilaaja o aa yksin vastatakseen Toimeksiantajan vastuusta vapau aen kaikista perheen /
samassa taloudessa asuvien / kolmansien henkilöiden mahdollisista vaateista ja väi eistä koskien
järjeste ävien tavaroiden omistusoikeuteen, järjestelyyn tai hävi ämiseen.
2. Tilaaja vastaa yksin siitä, e ä hänellä on oikeus lata palveluja loissa olevien tavaroiden osalta sekä
oikeus tehdä päätöksiä tavaroiden suhteen. Tilaaja pää ää tavaran säily ämisestä tai poistamisesta.
Toimeksisaaja ei ole vastuussa, jos Tilaaja katuu järjeste äessä tekemiään päätöksiä jälkikäteen.
3. Tilaaja vastaa yksin tavaroiden mahdollisesta myymisestä ja poiste avien tavaroiden varastoinnista.
Toimeksisaaja ei näihin toimenpiteisiin osallistu. Tilaaja vastaa yksin tavaroiden mahdollisesta
hävi ämisestä ja poiskulje amista. Toimeksisaaja ei näihin toimenpiteisiin osallistu, ellei toisin sovita.
4. Tilaaja on läsnä järjestämispalvelun aikana, ellei toisin sovita.
5. Toimeksisaaja ohjaa työskentelyä ja ehdo aa ratkaisuja, mu a laaja tekee kaikki tarvi avat päätökset
itse.
6. Tilaaja ei saa olla kartoitus- tai konsultaa okäynnillä eikä järjeste äessä alkoholin tai muun
arvioin kykyä heikentävän aineen vaikutuksen alainen.
7. Toimeksisaaja on vai olovelvollinen ja vastuuvakuute u.
8. Jos palvelu laus peruutetaan alle 5 vrk ennen lauksen alkamista, veloitetaan 50 % sovitun palvelun
hinnasta. Jos palvelu laus peruutetaan alle 1 vrk palvelun sovitusta alkamisajankohdasta, veloitetaan koko
hinta.
9. Palvelu lauksen maksaminen tapahtuu käteisellä tai laskulla, jolloin maksuaika on 7 pv ne o. Maksu,
kilometrikorvaukset ja muut kulut veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaises : www.innijarjestys.ﬁ,
tai sovitun tarjouksen mukaan. Mahdolliset tarvikkeet veloitetaan erikseen sovitun mukaises .
10. Toimeksisaajalla on oikeus lasku aa osapalkkioita ja kulukorvauksia töiden edistymisen mukaan, jollei
toisin erikseen sovita. Toimeksisaajalla on oikeus keskey ää työt mikäli laskua ei makseta laskun
maksuehtojen mukaises .
Tietosuojaseloste: www.innijarjestys.ﬁ
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