Hyra av konferens- och utbildningsrum hos Helhetshälsan
Prislista våren 2018
Det finns ett Konferensrum på ca 20 m2 (det gröna) och ett Utbildningsrum (det röda) på ca 30 m2.
Konferensrummet går att möblera t ex 14 pers med konferensbord, 10 personer i U-bord, 14 personer
med bord i klassrumssittning, 25 personer i biosittning. Samt bara stolar i ring etc.
Utbildningsrummet går att möblera t ex 14 pers i stort U-bord, 20 personer i cirkel med bara stolar,
eller 30-40 pers i biosittning. Rummet passar även bra att använd för kreativa grupper, meditationer
mm. Se bilder på hemsidan; www.helhets-halsan.se.
Tider
Dag
Mån-fred 08.00-17.00

Konferensrum
200 kr/timme
1.200 kr/heldag 8-17

Utbildningsrum
300 kr/timme
1.500 kr/heldag 8-17

Båda rummen
400 kr/timme
1.800 kr/heldag 8-17

Kväll
Mån-fred 18.00-22.00

600 kr för hela kvällen

800 kr för hela kvällen

1.200 kr/hela kvällen

Helg
Lördag 08.00-22.00 eller
Söndag 08.00-22.00

1.400 kr/heldag

1.600 kr/heldag

2.200 kr/heldag

Priser:
Ovanstående priser är exkl. moms. Minsta bokningsbara tid är 2 timmar.
Bokning:
Skicka ett mail till ingrid@helhets-halsan.se, med din förfrågan ang bokning av konferens- el
utbildningsrummet. Ingrid ansvarar för bokningar av rummen. Eller ring Ingrid 0709-755 900.
Efter bokning av lokal erhåller du en bekräftelse och faktura på 25 % av hyran. För att bokningen ska
vara definitiv, ska 25% av avgiften betalas inom 10 dagar.
Avbokning mindre än:
En månad innan = 0 % hyra, tre veckor innan = 25 % hyra (bokningsavgiften)
två veckor innan debiteras 50 % av hyran, en vecka innan debiteras 100 % av hyran.
Städning:
Städa konferens-/utbildningsrummet enligt städinstruktionerna, annars debiteras 500 kr på hyran.
I hyran ingår:
- Stolar, bord, whiteboard + pennor
- CD-spelare/högtalare med aux-sladd, för att koppla in dator/telefon (finns i utbildningsrummet)
- Tillgång till pentry
- Mot avgift: blädderblock och projektor till dator
Ej tillåtet:
Rökning, rökelse, alkohol och djur ej tillåtet i lokalen
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