PRISLISTE FOR 2022
Dager:
Pris:

Hverdag (Man-tors)

Søndag

5000.-+ dep./ dag 8000.-+ dep./ dag

Helgedag (fre. eller lør)

Weekend (fre-søn)

Ekstra dag*
(man – tors)

9000.-+ dep./ dag

14000.-+ dep.

1500,- /dag

*) Dersom du ønsker å booke mer enn én dag sammenhengende, book først den dagen du ønsker, og gi beskjed via "Min side" som opprettes
ved booking. Da vil vi tilknytte ekstra dag såfremt den er ledig. Fredag, lørdag og søn/helligdag kan ikke bookes som «ekstra dag» før det er
mindre enn 30 dager igjen til leiedato.

Prisene inkluderer vask av lokalet (Se utleiebetingelser for spesifisering). Depositumet er pålydende kr. 1500,- som returneres
dersom alt er ryddet iht. utleiebetingelsene.
Med Weekendleie forstås leie av lokalet fra fredag klokken 10.00 og ferdig ryddet innen kl. 18.00 på søndag. Ved dagleie forstås
leie av lokalet fra klokken 10.00 gjeldende dag og ferdig ryddet innen klokken 03.00 natt til påfølgende dag. Se for øvrig
utleiebetingelsene.

MEDLEMMER AV LEIRSUND VELFORENING
Prisliste:
Pris:
Leie av lokalet:

Hverdag (Man-tors)
2200.-+ dep./ dag

Søndag
3000.-+ dep./ dag

Helgedag (fre. eller lør)

Weekend (fre-søn)

Ekstra dag*
(man – tors)

4500.-+ dep./ dag

8000.-+ dep.

500,- /dag

Samme vilkår som for prislisten over gjelder.

Betingelser for å få medlemspris
For å få full medlemsrabatt, må man ha vært medlem i velforeningen i minimum ett år før dagen man booker. Medlemmer
innmeldt etter denne fristen, innrømmes 15 % rabatt på første leie. Rabattkode fås ved henvendelse til kasserer på e-post:
faktura@leirsundvelforening.no
For å få medlemskap i velforeningen må man være bosatt på adresse tilhørende velforeningens virkeområde.
Som nytt medlem i Leirsund velforening vil man ved følgende anledninger være berettiget full medlemsrabatt (forutsatt
kontinuerlig medlemskap).

Fremleie er ikke tillatt.

PRISLISTE FOR 2023
Dager:
Pris:

Hverdag (Man-tors)

Søndag

5250.-+ dep./ dag 8400.-+ dep./ dag

Helgedag (fre. eller lør)

Weekend (fre-søn)

Ekstra dag*
(man – tors)

9500.-+ dep./ dag

15000.-+ dep.

1500,- /dag

*) Dersom du ønsker å booke mer enn én dag sammenhengende, book først den dagen du ønsker, og gi beskjed via "Min side" som opprettes
ved booking. Da vil vi tilknytte ekstra dag såfremt den er ledig. Fredag, lørdag og søn/helligdag kan ikke bookes som «ekstra dag» før det er
mindre enn 30 dager igjen til leiedato.

Prisene inkluderer vask av lokalet (Se utleiebetingelser for spesifisering). Depositumet er pålydende kr. 1500,- som returneres
dersom alt er ryddet iht. utleiebetingelsene.
Med Weekendleie forstås leie av lokalet fra fredag klokken 10.00 og ferdig ryddet innen kl. 18.00 på søndag. Ved dagleie forstås
leie av lokalet fra klokken 10.00 gjeldende dag og ferdig ryddet innen klokken 03.00 natt til påfølgende dag. Se for øvrig
utleiebetingelsene.

MEDLEMMER AV LEIRSUND VELFORENING
Prisliste:
Pris:
Leie av lokalet:

Hverdag (Man-tors)
2300.-+ dep./ dag

Søndag
3150.-+ dep./ dag

Helgedag (fre. eller lør)

Weekend (fre-søn)

Ekstra dag*
(man – tors)

4700.-+ dep./ dag

8500.-+ dep.

550,- /dag

Samme vilkår som for prislisten over gjelder.

Betingelser for å få medlemspris
For å få full medlemsrabatt, må man ha vært medlem i velforeningen i minimum ett år før dagen man booker. Medlemmer
innmeldt etter denne fristen, innrømmes 15 % rabatt på første leie. Rabattkode fås ved henvendelse til kasserer på e-post:
faktura@leirsundvelforening.no
For å få medlemskap i velforeningen må man være bosatt på adresse tilhørende velforeningens virkeområde.
Som nytt medlem i Leirsund velforening vil man ved følgende anledninger være berettiget full medlemsrabatt (forutsatt
kontinuerlig medlemskap).

Fremleie er ikke tillatt.

