Priser og generel information
KOMPAGNIHUSET PRISER
De viste priser på denne side er eksempler på hvad det koster
at leje lokaler i Kompagnihuset i Næstved.
Priserne er inklusive standard rengøring, som betyder at lejer
skal efterlade huset i ryddelig stand.
Den samlede oversigt finder du på vores bookingside

Eksempler på leje af hele huset (både
stueplan og kælder)
8 timer alle dage 2.400,00 kr. + moms
Weekend 48 timer (fredag efter kl. 15) 6.000,00 kr. +
moms

Eksempler på leje af stueplan (ej kælder)
6 timer alle dage 1.460,00 kr. + moms
Weekend 48 timer (fredag efter kl. 15) 5.000,00 kr. +
moms
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4 timer alle dage 840,00 kr. + moms
48 timer alle dage 3.480,00 kr. + moms

Alle priser er eksklusive moms

GENERELLE INFORMATIONER
Mødetid: Er fra det klokkeslæt lokalet er booket.
Emhætten: Skal køre når opvaskemaskinen er i brug, da

dampen ellers aktiverer brandalarmen.
Musik: Stik til musikanlæg findes i hjørnet ved flyglet.
Der må ikke bruges røg/damp anlæg.
Håndklæber/sæbe: Det anbefales at tage lidt ekstra med.
Skrald: Skraldeposen skal ud i containeren.
Flasker skal lejeren selv fjerne.
Rygning: Er forbudt i lokalerne og på naboens
stensætning.
Parkering: Kun af- og pålæsning tilladt – og max. 15
minutter. Ikke foran naboen.
Fryser: Fryseren er på loftet.
Stole og borde: Stole og borde tørres af og sættes på
plads.
Glas og porcelæn: Glas og porcelæn der er slået i
stykker sættes på køkkenbordet.
DER MÅ IKKE SÆTTES NOGET OP PÅ VÆGGENE!

OPVASKEMASKINE
TÆND/SLUK
Maskinen tændes i god tid inden brug. Når både den
grønne og den orange lampe slukker, er maskinen klar til
brug.

VASKECYKLUS
Starter en vaskecyklus på 120 sekunder. Der skylles af
ved 80-85 grader, hvorved vandet fordamper når kurven
tages ud.

DRÆNPUMPE
Tømmer vaskekarret når maskinen er blevet slukket.
Knappen holdes inde til karret er tømt.
Tallerkener og bestik skal skylles af før vask.
Husk at skifte vand før I vasker glas.

Emhætten skal køre mens der vaskes op.

Bordopstilling
Standard bordopstilling i salen er vist på tegningen her
under.
Der må flyttes rundt på borde mv. således at det passer til
det arrangement der skal afholdes.
Borde, stole mv. skal sættes som på tegningen her under, inden
lokalet afleveres efter lejeperiodens udløb.Book lokaler her

