Szeretettel üdvözlünk a TÉRben!
Hogy mindannyian kellemesen tudjunk együttműködni, kérlek, vedd figyelembe az alábbiakat.
Nyitvatartás:
Hétköznap: 8-20 óra Hétvége: 9-20 óra
Házirend:
 A terem falaira tilos plakátot, szórólapot, stb. ragasztani.
 A terem elhagyásakor kérjük, hogy ellenőrizd a villany lekapcsolását, valamint az ablakok
bezárását.
 A teremben étkezni nem szabad, erre az előtér ad lehetőséget kinyitható asztallal. A termekben
való teázáskor, kávézáskor, a szőnyegre, bútorhuzatokra vigyázzatok. Amennyiben a szőnyeg , ill.
bútorszövet étellel, viasszal (vagy más anyaggal) szennyeződött a tisztítás költsége a Bérlőt
terheli.
 Gyertya, mécses használatánál alátét, ill. mécses tartó szükséges.
 Dohányozni a TÉR területén TILOS! Dohányzásra kijelölt hely az utca.
 Bérlőként köteles vagy a termet rendeltetésszerűen használni. Köteles vagy minden olyan kárért
helytállni, amelyet a Bérbeadónak a bérleti jogviszonnyal kapcsolatosan okozol.
 Kérjük, a termet úgy hagyd a programod végén, ahogy átvetted. A poharakat, tányérokat
mosogasd el magatok után.
 A teremben és a folyosón elhelyezett személyes tárgyakért és kellékekért felelősséget nem
vállalunk. Talált tárgyakat 1 hónapig őrzünk meg.
Foglalás: emailben, ill. főképp telefonos egyeztetéssel kezdeményezhető. A TÉR üzemeltetője
mindenképp telefonon egyeztet az esetleges megtekintési igényről, valamint a foglalás pontos
feltételeiről (felszerelés stb.).
Teremhasználat: A program előtt 15 perccel lehet elfoglalni a termet és a program végeztével 15 perc
áll rendelkezésre a terem elhagyására.
Amennyiben a programot az előzetesen lefoglalt időn túl (+15perc) fejezed be, köteles vagy arra az
időszakra utólag késedelmi díjat fizetni, melyet időarányosan az adott bérlés feltételeivel számolunk.
A foglalás a díjbekérő ellenében fizetett teljes foglalási díjelőleg átutalásával válik érvényessé. A
teremhasználati díj és az előleg elszámolása a program lezajlása után, ill. esetlegesen a foglalás
lemondása után történik.
Lemondási feltételek: A terem bérlést csoportos program előtt 14 nappal külön díj fizetése nélkül tudod
lemondani. 13 napon belüli visszamondás esetén a bérleti díj 50%-át számoljuk fel, 7 nappal előtte pedig
a teljes bérleti díjat.
Egyéni terápia esetén a lemondást 72 órával előtte tudjuk elfogadni. Ennél későbbi lemondás esetén a
bérleti díjat ki kell fizetni.
A TÉRben nem működik recepció, ezért mindenki a saját kliense érkezéséért/ távozásáért felel. Kérünk,
kérd meg klienseidet, pontosan érkezzenek, ha csak lehet, akkor Te legyél ott hamarabb, hogy be tudd
engedni őt/őket.

