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Puistot ja viheralueet

VENEPAIKKAA KOSKEVAT VUOKRAUSEHDOT
1. Vuokraaja käyttää paikkaa vain oman veneensä paikkana ajalla 1.5. - 31.10.
Vuokraoikeus jatkuu veneilykaudesta toiseen mikäli vuokraaja maksaa veneilykauden vuokran
ilmoitettuun määräpäivään mennessä.
2. Venepaikkojen vuokraoikeus on vain täysi-ikäisillä henkilöillä.
3. Maksutta venepaikka-alueelle jätetyn veneen saa kaupunki poistaa ja myydä kulujensa katteeksi
kolmen kuukauden kuluessa haltuunotosta. Mikäli veneen omistaja maksaa haltuunotto- ja
säilytyskustannukset ennen kuin kolme kuukautta on kulunut, saa hän veneensä takaisin ennen
myyntiä.
4. Paikkaa ei saa luovuttaa toiselle ilman kaupungin erityislupaa. Mikäli vuokraaja luovuttaa
venepaikan toiselle ilman lupaa, menettää vuokraaja oikeuden vuokraamaansa venepaikkaan.
5. Veneen omistajan tulee kiinnittää veneensä niin, että se ei vahingoita muita veneitä ja huolehtia
myrskyn sattuessa veneestään. Vuokraajan tulee ilmoittaa venepaikkojen kunnossapitäjälle
vuokraamassaan venepaikassa havaitsemistaan puutteista tai ongelmista. Vioista voi ilmoittaa
www.lohja.fi vikailmoituslomakkeella tai sähköpostilla osoitteella asiakaspalvelukeskus (a) lohja.fi.
6. Laituripaikoissa vene tulee kiinnittää joustimilla. Niiden puute voi johtaa venepaikan menetykseen.
Laituripaikkaan ei saa jättää ketjuja talveksi roikkumaan.
7. Venepaikoilla ei ole kaupungin toimesta järjestettyä vartiointia, joten veneet ja niissä olevat tavarat
ovat vuokraajan omalla vastuulla.
8. Veneen talvisäilytyksessä on noudatettava erikseen annettuja ohjeita.
9. Venepaikan vuokraajalta voidaan poistaa oikeus venepaikkaan, ellei vuokraaja noudata hyvää
veneilytapaa ja edellä mainittuja ehtoja. Ilmoitus venepaikan vuokrausoikeuden poistamisesta tehdään
kirjallisesti venepaikkarekisterissä ilmoitettuun osoitteeseen.
10. Mikäli vuokraajalla on maksamattomia venepaikkavuokria tai talvisäilytyspaikkavuokria, kaupunki
poistaa oikeuden veneilyvuokraukseen. Mahdollisuus uuden paikan vuokraukseen on vasta kun
maksamattomat vuokrat on suoritettu.
11. Venepaikka lunastetaan koko veneilykaudeksi ennen veneilykauden alkamista. Mikäli venepaikkaa
ei ole määräpäivään mennessä lunastettu, päättyy vuokraoikeus venepaikkaan.
12. Vapaat venepaikat lunastetaan verkkokaupasta aina koko veneilykauden vuokralla.
13. Osalla venelaitureita on lukollinen portti. Porttiavain lunastetaan erikseen Lohjan kaupungin
asiakaspalvelusta, Karstuntie 4 Lohja, sen aukioloaikana. Avaimesta peritään lunastusmaksu, joka
palautetaan kun porttiavain palautetaan vuokrauksen mahdollisesti päättyessä.
14. Vuokrausta koskevat tiedustelut Monkolan asiakaspalvelukeskus p. 044 369 4300.
15. Laiturien ja muiden laitteiden kuntoa koskevat tiedustelut ja ilmoitukset venepaikkoja ylläpitävältä
yksiköltä p. 0500 472 630.
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