f

Multihuset
Harken 1, Simmersted

- til dine aktiviteter!
Multihuset er bygget af lokale kræfter og drives udelukkende
baseret på frivillig arbejdskraft til fordel for lokalområdets
foreningsliv. Udleje sker på fordelagtige vilkår og gensidig
tillid, på ikke-kommerciel basis.

Henvendelse vedr. udleje:
Solveig Kappel, Ringgade 28, Maugstrup
tlf. 74506417 /20347265 / 40716417
e-mail: Solveigkappel@bbsyd.dk

Priser og vilkår udlejning 2016
Hele huset (fælleslokale + sal)
Fælleslokale + køkken
Sal + omklædningsrum
Fælleslokale + køkken
Sal
Fælleslokale

Hel dagsarrangement
Hel dagsarrangement
Hel dagsarrangement
Hverdagsarrangement før 16.00
Idrætstime
Møde

2.950 kr.
1.975 kr.
1.975 kr.
1.250 kr.
200 kr.
400 kr.

Alle priser er inkl. moms
Priserne er inkl. glas og service til max 100 personer.
Leje betales senest 10 dage før dit arrangement.
Depositum på 1.000 kr. opkræves ved bestilling og refunderes ikke
ved aflysning.
Rengøringen afregnes særskil til pris 400 kr. for fælleslokalet og
800 kr. for hele huset. Lejer sørger for oprydning.
Heldagslejemål overtages kl. 12.00 og afleveres kl. 12.00, hvis ikke
andet er aftalt ved lejemålets indgåelse.
Nøglen til multihuset afhentes efter aftale og overlades til lejers
brug og beskyttelse.
HUSK: lås døre og luk vinduer når multihuset forlades og vis
hensyn til naboer når der afholdes fest.
Lokalerne kan tidligst lejes 2 år før et arrangement.
Lokalerne udlejes ikke nytårsaften, til ungdomsfester eller 18 års
fødselsdage. Multihuset er Naturligvis røgfrit.
Brug indendørs fodtøj i salen. Ved leje af salen til andre formål end
idræt aftales nærmere vedr. beskyttelse af trægulvet.
Fælleslokalet har plads til ca. 80 personer.
Det er også muligt at dække op i foyeren efter aftale.
Køkkenet er et stort nyt anretter-køkken med komfur, industriovn,
industrikøleskab, industriopvaskemaskine, kummefryser samt 10
liters kaffemaskine. Ekstra borde og stole står i depotrum ved salen.
Bordene måler 80 cm X 180 cm.

Lejemålet omfatter også:
* Polstrede stole
* Flisebelagt udendørsareal med borde og bænke
* Flag og flagstang
* højskolesangbøger gl udgave (ca 50 stk)
* Mulighed for leje af kølecontainer
Lejer skal selv medbringe:
Håndklæder, viskestykker, karklude, affaldssække samt bøtter til
eventuelle madrester.
Aflevering og Rengøring:
* Lejer afleverer lokalerne opryddede efter et arrangement
* Porcelæn, glas og service vaskes og sættes på de anviste pladser
* Borde og stole opstilles som ved ankomst,
* Affald sorteres i brændbart og andet affald og lægges i
containeren i lukkede affaldssække. * Dåser sorteres særskilt og
sættes ved siden af i lukkede poser
* Flasker bortskaffer lejer selv.
* Salen tør-moppes, hvis den har været i brug (stor rød tør-moppe).
* Husk også at fjerne eventuelt affald fra udendørsarealerne.
* Eventuel ituslået service erstattes til dagspris (oplyses ved
aflevering af nøgle)
* Bemærk: Der opkræves gebyr på 350 kr. for ekstra tømning af
affaldscontainer, hvis affaldet ikke er sorteret.
Multihuset stilles til rådighed som beset. Eventuelle tekniske
problemer eller funktionssvigt af f.eks. hårde hvidevare er lejers
eget ansvar. Opstår der problemer ved brug af multihusets
faciliteter skal en af nedennævnte kontaktes snarest.
Erik: 40 60 79 23 / Nis: 40 71 64 17 eller Bent: 40 74 07 15
Få overblik over om lokalerne er ledige på:
http://www.simmersted.dk/multihuset/booking-af-hallen.html
Vi ønsker Jer en god fest/et godt arrangement
Simmersted Multihus

Ret til ændringer forbeholdes SK 180815

