Prisliste Askøyhallen
Billettpriser svømmehall
Voksne kr 50, klippekort 10 klipp kr 400
Barn kr 20, klippekort 10 klipp kr 150

Timesatser fast treningstid hverdager
og idrettsarr. i helger
En håndballbane inkludert garderober
En halv håndballbane inkludert garderober
En kvart håndballbane inkludert garderober
Klatrehall
Svømmehallen uten badstu, inkludert garderober
Badstu sammen med svømming

Foreninger og lag i Askøy som er
medlem av IRA
Voksne, lag i
Lag i aldersbest.
aldersbestemte kl.
klasser inntil 13 år
over.13 år
Kr 80,Kr 160,Kr 48,Kr 96,Kr 30,Kr 60,Kr 80,Kr 160 ,Kr 80,Kr 160,Tillegg kr 100,-

Private grupper
og bedrifter
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

300,180,100,300,300,-

For leie av hall til trening ut over vanlig åpningstid (hverdager 07:00 - 22:00) vil det bli fakturert kr 550,- pr time i
tillegg til halleie.

Prisliste andre arrangementer
Askøyhallen, grunnpris inntil.5 timer
Pr. time over 5 timer
Pr. døgn

Kr 4 000,Kr 400,Kr 10 000,-

Prisene inkluderer bruk av hallene og garderober. Prisene inkluderer vanlig treningslys. Gjelder ikke svømmehallen.
I tillegg kommer kr 550 pr time for tilsyn før, under og etter arrangement i de perioder der hallen vanligvis ikke er
bemannet (etter kl 2200 hverdager og i helger)
Det gjelder egne priser for arrangører utenfor Askøy. Ta kontakt for tilbud.
Ved leie utover 1 døgn, ta kontakt for egne avtaler.
Nødvendig renhold i helgene faktureres i tillegg.

Betingelser

Betalingsbetingelser:
Leie for fast treningstid faktureres forskuddsvis pr. måned.
Tildelt kamptid eller ekstra treningstid i helgene faktureres sammen med treningstid.
Andre leieforhold faktureres etterskuddsvis med 15 dagers betalingsfrist.
Ved større arrangementer betales 20 % forskudd ved bekreftelse av leieavtalen.
Bekreftelse av leie:
Ingen leieforhold er bekreftet før skriftlig ordrebekreftelse eller kontrakt fra utleier foreligger og eventuell
forskuddsleie er mottatt av Askøyhallene KF.
Avbestilling eller fremleie:
Fast trenings- eller kamptid kan ikke avbestilles. Eventuell tid som ikke benyttes kan godtgjøres leietaker med
75% av leiebeløp dersom utleie til annen leietaker oppnås. Fremleie uten tillatelse fra Askøyhallene er ikke tillatt.
Mislighold:

07.11.2017

Ved mislighold av betaling eller brudd på brukerreglement som blir sendt ut sammen med leiebekreftelse vil
leietaker kunne utestenges fra hallene. Leietaker har plikt til å sette seg inn i de regler som gjelder. Reglene finnes
på vår nettportal.
Leietaker forplikter seg til å informere sine medlemmer om de regler som gjelder.
Ved skader, eller ved brudd på retningslinjene eller ved manglende oppfølging av leietakers plikter, forbeholder
Askøyhallene seg rett til å belaste leietaker for dokumenterte kostnader.

07.11.2017

