Uthyrning av HRF Stockholms lokal Malmgårdsvägen 63 a, 2 trappor:
Prislista 2019

Ideella
föreningar har
20% rabatt på
lokalhyran

Hela lokalen

Heldag

Halvdag (4H)

Per timme

Förtärning m.m.

Fix av lokal
inkl städ

Hela lokalen

7000 kr

4000 kr

1000 kr

Styrelserum
(ca 15 pers)

3500 kr

2000 kr

500 kr

Kaffe/te+Fralla 55
kr
Kaffe/te+Bulle/kaka
50kr
Kaffe/Te 20kr
Pastasallad 110kr
Övrigt enl offert
Utskrift/kopiering
2kr/A4sida sv/vit
(4kr Färg)

400kr/timme
utan mat
Vid servering
offert

Moms tillkommer
ej då vi är
momsbefriade

(max 100 pers,
lämpligt 5060)

(ca 8h)

Samtliga rum har tillgång till hörselteknik. Tillgång till Whiteboard, blädderblock, block med pennor.
Internet, projektor, tv (cromcast) och ljudanläggning.
Bokning sker per telefon, mail eller vid besök. Ta del av uppgifter och villkor i samband med er
bokning.
Varje bokningstillfälle ska innehålla uppgifter om dag/månad klockslag, verksamhetens namn, önskad
konferenslokal, kontaktperson, antal deltagare samt önskad möblering. Förtäring samt eventuella
kostpreferenser (ev. allergier) ska inkomma minst en vecka före aktuellt datum. Uppge även
tidpunkter och hållpunkter.
Ert första bokningstillfälle hos oss ska även innehålla fakturaadress samt organisationsnummer.
Önskar ni faktura per mail uppge den.
Efter er beställning är gjord får ni en bokningsbekräftelse. Kontrollera att bekräftelsen stämmer
överens med det ni önskat boka.
Bokad lokal ska tillträdas samt lämnas enligt tiden för bokningen. Kom därför ihåg att boka in tid
även för för- och efterarbete. Lokalen är rökfri. Inga pälsdjur i lokalen. Vi ber er undvika starka dofter
pga allergiker som arbetar i lokalen.
Avbokning
Avbokning ska göras så snart hinder för bokningen uppstår. Avbokning fram till två veckor före bokat
datum är kostnadsfri.
Förändringar som görs senare än två veckor före bokat datum debiteras med 50 % av lokalens
kostnad, förtäring debiteras ej. Avbokning vid mindre än tre vardagar för bokat datum debiteras med
100 % av kostnaden, inklusive mat och dryck. Avbokningar sker per mail.

