VENUE RENTAL RULES

TARIF SEWA
1. Tarif sewa ‘Hourly’ dan ‘Half-day’
hanya berlaku untuk acara Meeting
dan Seminar.
2. Acara Gathering / Party / Survey dan
sejenisnya akan dikenakan tarif sewa
‘Daily’ tanpa memperhatikan waktu
penggunaan sebenarnya.
3. Termasuk di dalam tarif sewa, deposit
yang diatur sebagai berikut:
• Meeting / Seminar:
1 x tarif Hourly dari ruang sewa
• Gathering / Party / Survey:
1 x tarif Hourly dari ruang sewa +
Extra Cleaning Fee IDR 100,000
4. Deposit akan dikembalikan maksimum
H+7 tanggal sewa apabila tidak
terdapat
pengurangan
atas
penambahan waktu sewa.
RESERVASI TANGGAL & PEMBAYARAN
1. Reservasi tanggal dilakukan setelah
pembayaran down payment sebesar
50% dari total biaya sewa keseluruhan.

2. Pembayaran lunas wajib dibayarkan
paling lambat H-3 dari tanggal sewa.
3. Pembayaran dilakukan ke rekening:
Bank
: BNI
No. Rek : 0459114857
A/N
: M TH Kurniawati Oemardi.
Transfer bukti pembayaran dikirimkan
melalui (pilih salah satu):
E-mail
: RuangKitaTebet@gmail.com
WA
: 0812-1024-2248
PERUBAHAN & PEMBATALAN TANGGAL
1. Perubahan tanggal hanya bisa
dilakukan 1 (satu) kali, paling lambat
diajukan H-7 dari tanggal sewa awal
dan jika jadwal yang diinginkan masih
tersedia. Apabila lewat dari batas
tersebut maka DP 25% dianggap
hangus.
2. Jika Penyewa melakukan pembatalan
reservasi tanpa penggantian tanggal:
• H-15 maka DP yang sudah diterima
akan
dikembalikan
setelah
dipotong 25%.

•

Kurang dari H-15, maka DP
yang sudah diterima akan
dipotong 50% atau hangus.
KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN

SAAT PENGGUNAAN RUANG
1. Waktu penggunaan:
Daily
: 08.00 – 17.00 WIB
Half-day : 08.00 – 12.00 WIB atau
12.00 – 17.00 WIB
2. Kelonggaran sewa ruangan adalah 15
menit setelah masa sewa berakhir
dimana ruang sewa harus berada
dalam keadaan kosong. Apabila lewat
dari 15 menit penyewa masih berada
di lokasi sewa, Ruang Kita berhak
untuk mengenakan biaya Hourly.
3. Ruang Kita adalah ruangan bebas
rokok. Pelanggaran atas ketentuan
ruangan bebas rokok akan dikenakan
denda sebesar IDR 1,000,000.
Penyewa diwajibkan untuk selalu
menjaga
kebersihan
dengan
membuang sampah pada tempatnya.
4. Penyewa dilarang membawa obatobatan terlarang, senjata tajam dan
senjata api.

Ganti rugi kerusakan dan kehilangan atas
properti Ruang Kita yang disebabkan oleh
kelalaian penyewa dan seluruh pihak yang
terkait dengan sewa akan dibebankan
kepada penyewa.
PERNYATAAN
Dengan menandatangani dokumen ini,
saya menyatakan bahwa:
1. Saya telah membaca peraturan
penggunaan Ruang Kita dan bersedia
untuk mematuhi aturan sewa yang
berlaku.
2. Saya mengerti bahwa Ruang Kita
berhak untuk mengawasi
penyelenggaraan acara mulai dari
persiapan hingga selesai, memberi
peringatan dan memberhentikan acara
apabila dianggap mengganggu atau
membahayan ketertiban umum.

Jakarta, ___ /___ / 17
5. Barang yang dibawa oleh penyewa dan
seluruh pihak yang terkait dengan
sewa merupakan tanggung jawab
masing-masing.
…………………………..…………………………
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)

