Stovner Vel

Kontortid: Mandag kl. 20 – 21 og Torsdag kl. 19 – 21

Fjellstuvn. 26, Oslo ● PB 39 Stovner, 0913 Oslo ● Tlf.: 910 09 887 ● E-post: stov-vel@online.no ● www.stovnervel.no

STOVNER VEL - Utleiepriser - pr 05.04.2022
Hverdag

LOKAL
Stor sal
med kjøkken (60 pers)

Liten sal
med kjøkken (40 pers)

Salong (28 pers)
leies ut i tillegg til stor/liten sal

Fre/Lør/Søn

Foreninger
borettslag
Privatpersoner Medlemmer
begravelse
minnestund

IKKE
medlemmer

2000

3000

3700

4300

1700

2300

2900

3400

1100

1400

1400

1500

7000

8000

Stor sal og liten sal
(salong leie gratis - bare i helgen)

Ønskes lokalet reservert dagen før for pynting/dekking kommer en tilleggsavgift på
kr. 1700,- for den store salen og/eller kr. 1400,- for den lille salen.

Leiebetingelser
 Velhuset leies primært ut til medlemmer,
foreninger og beboere i velforeningens
virkeområde.
Annen utleie vurderes ut fra type arrangement
etc.
Det leies ikke ut til ungdomsfester. Leietaker må
være fylt 25 år og selv være tilstede på
arrangementet (i lokalet) som ansvarlig for at
utleiereglene overholdes.
 Alle utleierom i Stovner Velhus har faste priser.
Leieprisen skal være innbetalt 6 uker før utleiedatoen. Hvis beløpet ikke er innbetalt innen rett
tid, kan leieavtalen bli strøket.
For å få medlemsrabatt må leietaker ha vært
medlem i Stovner Vel, minimum 1 år.
 Leietaker kan ikke ta lokalene i bruk før etter
kl. 13.00 på leiedagen.
Dersom lokalene kun leies ut til bruk på dagtid,
kan det gis tillatelse til å ta dem i bruk tidligere
dersom det ikke har vært utleie dagen før eller
at nødvendig rengjøring er gjort.
 Lokalene kan leies ut i skoleferiene, dersom
arrangementet ikke ventes å medføre støy for

naboene. Det forutsetter at vaskehjelp er
tilgjengelig og at styremedlemmer er
tilgjengelige for ut– og innlevering av nøkler. I
skoleferiene skal lokalene være forlatt og
dørene låst senest kl. 24.00.
 Nøkler utleveres i kontortiden nærmeste dag før
utleie. Nøkkelen skal leveres tilbake påfølgende
kontordag.
Vellets kontortid er: Mandag kl. 20.00 – 21.00 og
torsdag kl. 19.00 - 21.00.
 Avbestilling av lokalene må skje innen 6 uker før
utleiedato.
Ved avbestilling senere enn 6 uker før leiedato
beregnes et avbestillingsgebyr på 30% av
leiesummen.
Ved avbestilling 14 dager før leiedato eller
senere, blir leieavgiften ikke tilbakebetalt.

