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GRYNNAN JA FÅRHOLMEN. YÖPYMISMÖKKI VUOKRASOPIMUS  

    

VUOKRANANTAJA: SMK - Suomen Moottoriveneklubi ry 

 

VUOKRALLEOTTAJA: Määräytyy tunnistautumalla VUOKRANANTAJAN ylläpitämien verkkosivujen 

Intranet-osioon ja VUOKRALLEOTTAJAN hyväksyessä ” YÖPYMISMÖKKI VUOKRASOPIMUKSEN” 

hänet merkitään tämän sopimuksen mukaiseksi VUOKRALLEOTTAJAKSI. VUOKRALLEOTTAJAN ON 

OLTAVA SMK:n jäsen.  

 

VUOKRATTAVA KOHDE: VUOKRANTAJAN omistama yöpymismökki Grynnanin saaressa, Porkkalassa 

tai Fårholmenin Klubimajan yöpymistila Sipoon saaristossa. 

 

KAUPPA: VUOKRANANTAJAN ylläpitämien verkkosivujen sähköinen verkkokauppa. 

 

VUOKRAN MÄÄRÄ määräytyy VUOKRANANTAJAN verkkosivujen KAUPPA-osiossa. Tämä Sopimus 

astuu voimaan, kun VUOKRALLEOTTAJA maksaa VUOKRAN MÄÄRÄn VUOKRANANTAJAN 

verkkosivujen verkkokaupassa kokonaisuudessaan.  

 

VUOKRA AIKA: VUOKRALLEOTTAJA varaa yöpymismökin käyttöönsä VUOKRANANTAJAN 

verkkosivujen varauskalenterissa 

 

Tähän vuokrasopimukseen sovelletaan oheisia Suomen Moottoriveneklubin mökkivuokraehtoja. 

Hyväksymällä tämän sopimuksen VUOKRANANTAJAN verkkosivuilla VUOKRALLEOTTAJA 

VAKUUTTAA, ETTÄ NOUDATTAA ALLA OLEVIA, SUOMEN MOOTTORIVENEKLUBI RY:n ASETTAMIA 

SÄÄNTÖJÄ JA OHJEITA. 
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GRYNNANIN JA FÅRHOLMENIN MÖKIN ja KLUBIMAJAN SÄÄNNÖT JA OHJEET 

 

 

 

1. Mökin ja klubimajan vuokra-aika alkaa kello 12:00 ja päättyy seuravana päivänä kello 12:00.  

 

2. Vuokraaja sitoutuu pitämään mökin siistinä. Luovuttaessaan mökin seuraavalle 

vuokralaiselle, mökin on oltava puhdas, siisti ja käyttökelpoisessa kunnossa seuraavalle 

tulijalle. 

 

3. Mökissä ei meluta ja vuokralaisen on noudatettava ulkosataman sääntöjä. Fårholmenin 

yöpymistilan vuokraus koskee vain yöpymistilaa. Jäsenet saavat liikkua klubimajassa 

yöpymistilan ollessa vuokrattuna mutta yöpyjän rauhaa tulee kunnioittaa ja äänekästä 

toimintaa ei saa harrastaa klubimajassa. 

 

4. Kotieläimiä ei sallita mökissä. 

 

5. OMAT PETIVAATTEET! Vuokralainen huolehtii siitä, että hänellä on omat petivaatteet eli 

lakanat ja tyynyliinat. PELKKÄ MAKUUPUSSI EI OLE RIITTÄVÄ! Mökissä on kaksi vuodesohvaa, 

jotka aukeavat parivuoteiksi. 

 

6. Mökissä on lämmitin ja valaistus. Lämmitin ja valaistus on sammutettava kun niitä ei tarvita. 

Grynnanin mökissä ei ole ruoanlaitto- tai kahvinkeittomahdollisuutta eikä mökissä saa 

valmistaa ruokaa. Ruokailla voi viereisessä grillikatoksessa. Fårholmenin klubimajassa on 

pieni keittiö jota voi käyttää. 

 

7. Mökin sähköjärjestelmä on 12V. Mökistä löytyy ns. tupakansytytinliitin, jossa voi käyttää 

puhelimen (auto) laturia tms. 

 

8. Vuokralainen vastaa mökin kunnosta vuokra-aikanaan. Mahdollisen vahingon sattuessa 

vuokralainen on velvollinen kertomaan vahingosta VÄLITTÖMÄSTI joko: 

Ulkosatamalautakunnan henkilölle, klubisihteerille tai kommodorille.  Vuokralainen on 

korvausvelvollinen aiheuttamistaan vahingoista.  

 

Mökin avain roikkuu naulassa kirjautumisvihkosen kohdalla Grynnanin 

vanhassa mökissä. Palauta avain samaan paikkaan kun et enää tarvitse sitä! 

Avaimenperä on iso puupala – ei mahdu taskuun. Fårholmenin mökin avain 

on klubiavain. 


