
a) Dansleikur - allt húsið (stóri salur og kaffisalur - án STEF gjalda) 122.675

~ húsaleiga kr. 54.340

~ dyraverðir (launakostnaður m.v. 2 dyraverði) kr. 21.735

~ ljósa og hljóðmaður pr. klst. kr. 9.850

~ þrif á húsinu kr. 36.750

ATHUGA - STEFgjöld eru greidd af leigutaka

~ STEF gjöld, m.v. 100-200 gesti (breytilegt:  fer skv. gjaldskrá STEF hverju sinni) kr. 25.942

b) Veislur - stóri salur, kaffisalur, blái salur og eldhús kr. 70.640

c) Veislur - stóri salurinn og eldhúsið kr. 59.770

d) Veislur - kaffisalurinn og eldhúsið kr. 27.170

e) Veislur - blái salurinn kr. 16.300

f) Veislur - salurinn uppi kr. 16.300

g) Fundir - kaffisalur og stóri salur saman kr. 27.170

h) Fundir - stóri salurinn kr. 21.735

i) Fundir - kaffisalurinn kr. 10.900

j) Fundir - blái salurinn kr. 10.900

k) Fundir - salurinn uppi kr. 10.900

* Húsinu skal skilað hreinu, eins og tekið var við því, og allt á sínum stað.

* Leigutaki sér sjálfur um uppsetningu og röðun á borðum og stólum og skal raða þeim upp aftur

á þann hátt sem tekið var við þeim áður en húsinu er skilað (sjá teikningu í eldhúsi).

* Þrif eru ekki innifalin í leiguverði, nema f. dansleiki, en hægt er að kaupa þrif skv. neðangreindri gjaldskrá:

~ Þrif á hliðarsölum (kaffisalur, blái salur, salur uppi) kr. 21.000

~ Þrif á stóra salnum kr. 36.750

* Ef óskað er eftir því að nota ljósa- og/eða hljóðbúnað hússins, skal hafa samband við 

umsjónarmann sem útvegar fólk sem leigutaki greiðir fyrir skv. neðangreindri gjaldskrá:

~ Ljósa og hljóðmaður pr. klst. kr. 9.850

* Hægt er að fá umsjónarmann til að sjá um kaffi á fundum og skal það gert um leið

og húsið er pantað - að öðrum kosti er ekki gert ráð fyrir því að húsið sjái um veitingar.

~ Samið er um verð við umsjónarmann

* Ef tónlist er höfð í húsinu þarf að greiða STEF gjöld.  Klif er ábyrgt fyrir greiðslu STEF

gjalda og sér því um innheimtu á þeim hjá leigutaka.

Upphæð fer skv. gjaldskrá STEF hverju sinni og hægt er að nálgast hana á heimasíðu STEF.

Þegar Félagsheimilið Klif er tekið á leigu þarf að greiða óendurkræft staðfestingargjald.

Staðfestingargjald árið 2018 er kr. 17.000.-

Gjaldskrá vegna
Félagsheimilisins Klifs fyrir árið 2018


