KULTUR- OG
AKTIVITETSLADEN
PRISLISTE 2018

FÆLLES:

KULTUR- OG
AKTIVITETSLADEN

- For laden betales et depositum på kr. 2.400,00. For cafeen betales et
depositum på kr. 1.200. Depositum tilbagebetales når korrekt aflevering af
lejemålet er konstateret.
- 25 % af lejebeløbet betales ved aftaleindgåelse. Ved evt. afbestilling senere
end 90 dag før selve arrangementet foretages der ikke tilbagebetaling af dette
beløb.

PRISER for 2018.
(Udgave 1)

- Det resterende beløb inkl. alle tilkøb, depositum mm. skal være indbetalt
senest 30 dage før arrangementets start. Er indbetalingen ikke foretaget
rettidigt, betragtes dette som en aflysning.

1 Lejepriser – erhverv i kr.
for kommerciel brug i
forbindelse med møder,
konferencer, kurser mm.
Udlejer kan sørge for fuld
forplejning i forbindelse med
erhvervsarrangementer.
Dette aftales nærmere.

- Faciliteter der hører til de enkelte lejemål er inkl., dog betales der for
benyttelse af flygel, højtaleranlæg, projektorer, scenelys, overheadprojektor,
flipover, CD afspiller o. l.
- Stedets rød- og hvidvin, Vojens Vinen, kan købes til dagspris pr. flaske.
Overskuddet ved salg af denne vin går til vedligeholdelse af Tørning Mølle.
- Fadøl og fadølsanlæg, kaffe, kraftige papirsduge, servietter og lys kan købes
til den aktuelle dagspris.
- Alle priser er inkl. 25 % moms og gældende for arrangementer afviklet i
2018.

2 Lejepriser - private i kr.
for brug i forbindelse med
private arrangementer og
fester.

1 Lejepriser - erhverv

8-12, 13-17, 18-22

8-23

½ dag

Hel dag

Pr. Time

Laden
410
1.365
2.495
Laden + køkken
625
1.900
3.400
Laden + Køkken + café
740
2.465
4.095
Café
210
540
950
Café + Køkken
320
815
1.365
Opstilling/omstilling af borde og stole udføres af udlejer og pris herfor aftales afhængig af
det enkelte arrangement.

UDDRAG AF ORDENSREGLER FOR TØRNING MØLLE.
- Opstilling af borde og stole foretages af udlejer.
- Udlejer leverer lys, el, vand og varme.
- Lejer aftørrer borde og stole.
- Lejer støvsuger trægulve og vasker klinkegulve i benyttede rum.
- Lejer skal efterlade køkkenet og toilet rengjort og service skal være vasket op
og sat på plads.
- Egne varer, emballage og materialer fjernes.

Personer

Personer

Personer

Personer

2 Lejepriser - private

Indtil 70

71-110

111-149

150-220

Laden + køkken
Laden + køkken + café
Café + køkken (max 50)

6.800
8.160
4.100

9.360
10.720

12.140
13.500

13.620
14.980

Låne/leje priser for ikke kommercielle kulturelle arrangementer og møder (udstillinger,
teater, koncerter, foreninger mm), lad os få en snak om låne/leje, idet økonomien vil
blive skruet sammen ud fra princippet, tjener du penge, skal der også være noget til os.

- Køkkenaffald placeres i de udenfor opstillede affaldsbeholdere.
- Skåret porcelæn, glas og service må ikke fjernes eller sættes på plads, men
afleveres til udlejer.
- Lejer sørger selv for alle forsyninger til sine aktiviteter og lejer er pligtig til
selv at sikre sig, at der er det materiel og forsyninger, der skal til for at kunne
gennemføre lejers arrangement
- Lejer foretager aflåsning efter nærmere retningslinjer.

