Prisblad for udlejning af Snejbjerg Hallens faciliteter gældende fra 1. januar 2016
Hal 1
Udlejningsform
Momsfri
Foreninger under SG&I, Haunstrup
og Studsgård - idrætsaktiviteter
Øvrige foreninger i Snejbjerg - f. eks.
Bordtennis – idrætsaktiviteter.
Øvrige klubber i Herning ordningen
Cup, stævner og mesterskaber
arrangeret af SSG&I eller andre
foreninger under Herningordningen
samt DGI (jfr. aftale m/kommunen) idrætsaktiviteter
Udlejning af hal til festarrangement,
mødevirksomhed, bespisning o.lign.
ekskl. omklædningsrum.
Betaling gælder også, hvis
bestyrerparret benytter hallerne til
fester.

Hal 2 +
Spring sal
+ moms

Hal 3

Motorik sal
Momsfri

Bevægelses
sal
Momsfri

Momsfri

Multisal
Momsfri

Bemærkninger

36,-

36,- inkl.
moms

36,-

36,-

36,-

36,-

36,-

36,- inkl.
moms

36,-

36,-

36,-

36,-

36,-

36,- inkl.
moms

2.000,-

1000,- +
moms

36,-

2.000,-

36,-

2.000,-

36,-

2.000,-

36,-

2.000,-

Timepris pr. hal
inkl. 10,- pr. time til
omklædning
Timepris pr. hal
inkl. 10,- pr. time til
omklædning
Timepris pr. hal
inkl. 10,- pr. time til
omklædning
Pr. dag og/eller
aften. Ønskes
omklædningsrum
aftales pris med
halinspektøren

Udlejning til foreninger/klubber under
Fritidsloven (uden for
Herningordningen) og øvrige
organisationer – idrætsaktiviteter

325,-

225,- +
moms

325,-

225,-

225,-

325,-

Udlejning til andre formål end idræt,
f.eks. skoler i Snejbjerg, offentlige
kontorer (f. eks. dagplejere)

150,-

80,- +
moms

150,-

80,-

80,-

150,-

5.000,-

3.300,- +
moms

5.000,-

3.300,-

3.300,-

5.000-

Udlejning af hal til valghandlinger
bestilt af Herning Kommune.
Bemærkninger:
1)
2)
3)
4)

Omklædningsrum afregnes med 10,- pr. time for halleje hvor der betales per time jævnfør ovenstående
Omklædningsrum til udendørsaktiviteter under Herningordning afregnes med 10,- pr. time
Øvrig leje af omklædningsrum aftales med halinspektøren
Aflysning af foretagne reservationer ud over normale timefordelinger:
Inden 6 måneder før aftalt reservation : kr. 0.
Mellem 3 og 6 måneder
: halv pris af fastsat pris i henhold til prisbladet.
Under 3 måneder før aftalt reservation : fuld betaling i henhold til prisbladet.
Opkrævning af halv og fuld betaling sker kun, såfremt lejemål ikke aftales til anden side.
5) Ved arrangement med idræt og efterfølgende fest opkræves timebetaling for idræt + fast pris for festarrangement.
6) Regulering kan desuden ske, såfremt kommunen ændre i ”26 kr. timeprisen”
Ovennævnte gennemgået og vedtaget på bestyrelsesmøde den 28. oktober 2015

Timepris pr. hal
Ønskes omklædningsrum
aftales pris med
halinspektøren
Timepris pr. hal
Ønskes omklædningsrum
aftales pris med
halinspektøren
For 2 dage

