SELSKABSLOKALERNE.DK
Vejledende gældende prisliste pr. 15.11.2018 - alle oplyste priser er inklusive moms.
Lokalet har borde og stole samt service til 60 personer, se eventuelt det hele på inventar.pdf
Lokaleleje inklusive inventar i 1 lejeperiode (fra dag 1 kl. 09.00 til næste morgen kl. 05.30):
Tillæg for leje af yderligere sammenhængende lejeperiode - afregnes pr. lejeperiode:
Obligatorisk tjek (udføres efter hver udlejning) og koster minimum 2 timer:
Standard depositum ved almindelige udlejninger udgør:
Depositum ved ungdomsfester (bemærk vi endvidere forlanger voksenopsyn) udgør:
Udlejning Nytårsaften (fra d. 31/12 kl. 09.00 og til d. 1/1 kl. 06.00) koster altid miminum:
Leje af projektor
Bioethanol til hyggepejs i selskabslokalet (skal bestilles i god tid før) pris pr. liter:
Leje af et ekstra højt flaskekøleskab med glaslåge (kan sættes inde i selve festlokalet):
Leje af vores telt i gården, inklusive farvet LED-lys + havemøbler med hynder, til 30 personer:
Leje af ekstra klapborde i målene 180 X 80 (til festlokalet eller partyteltet), pris pr. bord:
Leje af ekstra stabelstole (til festlokalet), pris pr. stol:

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
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kr

3.750,00
1.250,00
600,00
2.500,00
10.000,00
5.000,00
500,00
30,00
250,00
1.250,00
75,00
18,75

Leje af ekstra træstole (til brug i partyteltet), pris pr. stol:
kr
18,75
Leje af 1 stk. terrassevarmer inklusive 1 stk. 11 kg. gasflaske:
kr
350,00
Leje af vores grill med 1 rist i målene 102 x 58 cm - excl. rengøring som kommer bageter
kr
250,00
Personale til servering, rengøring, oprydning eller andet, udføres på timepris pålydende:
kr
300,00
Hvis vi skal fjerne opkast inde i lokalet, så tages der et gebyr på ekstra 625,00 kr. for dette
kr
625,00
Vi kan levere forskellige slags fadøl - for information om dette, gå ind på hjemmesiden under faciliteter og fadøl.
Ønskes partytelt med havemøbler, terrassevarmere, ekstra borde og stole, fadøl m.m, til rådighed under en fest,
så skal alle disse ekstra tilvalg, betales sammen med depositummet og senest ved udlevering af nøglerne.
Se venligst vores fil som hedder fadoel.pdf
For booking af selskabslokalet, venligst benyt formularen på vores hjemmeside www.selskabslokalerne.dk
Husk at få udfyldt alle rubrikkerne omhyggeligt, så vi får alle de relevante oplysninger omkring lejers ønsker!
Først når det fulde lejebeløb er overført til os, modtager man faktura pr. mail for betaling, og bookingen er endelig.
Ved betaling af lejebeløb accepteres vores almindelige betingelser for udlejningen, det er derfor ikke nødvendigt
at underskrive en kontrakt. Vores almindelige betingelser forefindes også på hjemmesiden, og af disse fremgår det,
hvilke forpligtigelser der påhviler lejeren. Vi anbefaler alle at læse disse, således at der ikke er tvivl om noget!
Betaling af leje og depositum m.m., skal foretages til: Nykredit Bank - Reg. Nr. 5475 konto nr. 000-201-0830
Man kan også efter aftale, betale kontant på kontoret hos John Hansen A/S, Jorisvej 19, 2300 København S.
Bemærk venligst at vi ikke tager imod Dankort - betaling her er kontant! Eller via MobilePay til nr. 32333
Ved betaling via MobilePay, pålægges gebyr 6,25 kr. inkl. moms for hver indbetaling.
Såfremt en booking aflyses efter betaling af lejen, vil hele det indbetalte lejebeløb være tabt.
Dette gælder uanset årsagen til aflysningen, da vi har mistet muligheden for, at leje lokalet ud til anden side.
Vi gør selvfølgelig et forsøg på at leje det ud til anden side, og lykkedes dette, så refunderes lejebeløbet!
I selskabslokalet forefindes en inventarliste over samtlige effekter, som er til lejers rådighed / disposition.
Til info er inventarlisten også på vores hjemmeside: www.selskabslokalerne.dk og den sendes også til lejer pr. mail.
Der tages endvidere forbehold for prisændringer på vores timepriser, ved rengøring, da nogle bestiller flere år i forvejen.

Ved spørgsmål omkring selskabslokalet, send os venligst en mail på: kontakt@selskabslokalerne.dk

Vi kan også træffes på telefon: 40 73 73 82 på hverdage i tidsrummet: kl. 07.00 - 16.00

SELSKABSLOKALERNE - Jorisvej 19 - 2300 København S.

