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RUUMTDE

UUnrlnprNc NR
20......a

Utirile andja) ja

Fiiiisilise isiku nimi, registrijtirgne elukohV juriidilise isiku asukoht ja rg-nr , ruumide kasutuse otstarve/

(edaspidi Utirnit; kokku alljiirgnevas:

1.

LEPINGU OBJEKT
Utirile andja annab tiiirile ja Utirnik titirib

ruumi nimetus, asukoht
1.

I kasutusperioodiks:

kokku

(kuuptieva ja kasutuse aeg),

.. tundi'

1.2 lisaks kasutan:
n6ud, muu

2. UUnNxKoHUSTUB
2.1 pidanra kinni sanitaar-, tuleohutuse ja ruumide kasutuseeskirjadest;
2.2 tagama avaliku korra ning inimeste turvalisuse ruumides;
2.3 kasutama temale antud ruume ja vara sihipiiraselt, suhtuma neisse hoolikalt ning tagama
korrasoleku;
2.4 teatama viivitamatult tulekahjust Piiiisteametile ja Utirile andjale igast ruumides toimunud
avariist, tulekahjust jms, vOttes koheselt tarvitusele abin6ud tagajiirgede likvideerimiseks;
2.5 hiivitama Utirile andjale kdik Utirniku si.iti l6bi ruumide, maja vOi maja siisteemide ja
vara rikkumisest tekitatud kahjud rahaliselt vastavalt Utirile andja poolt esitatud arvele,
mis tugineb asjade, esemete ja remondikulude reaalsele maksumusele ning nendele
lisanduvatele asj aaj amise kuludele ;
2.6 andma korrastatud ruumid ja kasutatud esemed Utirile andjale vOi Utirile andja poolt
m[iiratud isikule lepingus kokkulepitud ajal ja tingimustel

kokku lepitud tingimused

2.7 juhul kui iitmik ei anna iile korrastatud ruume (kuni 24 tunnise kasutuse puhul),
kohustub i.itirnik tasuma lisaks ruumide titirihinnale koristuskulud 50 eurot esitatud arve
alusel;
2.7 mitte andma ruume kasutusse kolmandale isikule.

3. UUnnn ANDJA

KoHUSTUB

3.1 andma Uiirnikule koristatud ruumid koos saalis asuvate toolide ja lahtivSetud laudadega
UUmikule kokkulepitud ajal;
3.2 vdtma vastu ruumid kiiesolevas lepingus fikseeritud ajal ja peale ldplikku koristamist
iiritusele jiirgneval piieval kell 12.00, kui ei ole kokku lepitud teisiti;
3.3 ruumide vastuvdtmise kiiigus hinnatakse: ruumide korrasolekut javara siiilimist, tekitatud
kahjusid jne. Koostatakse iileandmise-vastuvdtmise akt, milles tuuakse viilja puudused
ruumide korrasolekus vdi tekitatud kahjud (s.h n6ude kadu, purunemine jne) ning
lepitakse kokku tekitatud kahju htivitamise summa.

4. ARVLEMINE
4.1 Arve viiljastamise

aluseks on k[esolev leping

jalv6i Uleandmise-vastuvdtmise akt.

4.2 Soodustuse rakendamine
4.3 Utirnik tasub Viljandi Vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel:

Utiri summa kokku:

5.

LEPINGU KEHTIVUS
Leping on kehtiv selle s6lmimisest kuni arve tasumiseni Utirniku poolt.

6.

MUUD TINGIMUSED:
6.1 lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse llbirii2ikimiste teel, kokkuleppe
mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtu korras;
6.2leping on koostatud kolmes v6rdset juriidilist jdudu omavas eksemplaris, millest tiks
eksemplar jaab Utirile andjale, teine antakse vallavalitsuse finantsosalonnale ja kolmas
Ui.irnikule.

Utirile andja

ees-

ja perekonnanimi allkiri

kontakttelefon, e-post

Utirnik

ees-

ja perekonnanimi, allkiri

kontakttelefon, e-post

Uleandmise-vastuvdtmise akt*

Utirile andj a pretensioonid Utirnikule

:

Utirnik kohustub tasuma Viljandi Vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel:
o tekitatud kahju summas.
... eurot;
o tasu koristamata ruumide eest ..........................eurot

UUrile andja

ees-

Utirnit<

ja perekonnanimi allkiri

ees-

....20.....a
* vormistatakse juhul, kui on titirnikule pretensioone

ja perekonnanimi, allkiri

