Kjære leietaker
Viktig informasjon i forbindelse med leie av lokaler hos Unique Danseklubb.
All reservasjon av lokaler foregår i vårt bookingssystem som du finner snarvei til på
denne siden.
Lokalen kan disponeres til Konfirmasjoner, bryllupsfest, bursdager etc.
Pris leie av 1 stk. sal:

kr. 3.500,-

Lokalet egner seg til selskaper til +/- 40 deltakere.
Inkludert i prisen er tilgang til resepsjon, sal, musikkanlegg, asjetter, glass, bord,
stoler, kaffetrakter, komfyr og oppvaskmaskin.
Utleietid er 24 timer. (gjelder ikke barnebursdager).
Når du har reservert vil du motta en bekreftelse fra oss umiddelbart pr. e-post. (Har
du ikke mottatt en bekreftelse sjekk søppelfiltret)
I tillegg vil du motta nok en bekreftelse fra oss når forespørselen din er godkjent pr.
e-post.
Videre må leiekontrakten fylles ut og signeres i danseklubbens lokaler, eller etter
nærmere avtale.
Betalingen skal være på Unique Danseklubbs konto senest 3 uker i forkant av
leiedato. Hvis ikke fristilles lokalene igjen for andre å reservere.
Rengjøring og rydding må utføres av leietaker. etter avtale kan lokalene rengjøres av
utleier mot et beløp på kr. 2.000,- Leietaker må allikevel rydde lokaler, vaske opp og
utføre generelt rydding av lokalene uansett
Et depositum vil bli avkrevd på kr. 1.000,- for vask som blir tilbakebetalt til oppgitt
kontonummer når vask og opprydning av lokalene er godkjent etter at leieforholdet er
opphørt.
Nøkler til lokalet avhentes, kvitteres ut og leveres etter avtale med
Unique i Nesgata 2.
Har du ytterligere spørsmål. Ta kontakt med oss på telefon 91627675 eller
post@uniquedanseklubb.no.

BARNEBURSDAGER
Vi tilbyr oss å arrangere barnebursdager i våre lokaler
Tema kan du velge selv HIP HOP, Disco eller kanskje Freestyle?
Har du andre ønsker ta kontakt med oss på tlf. 91627675 eller e-post
post@uniquedanseklubb.no før du reserverer i bookingssystemet
BARNEBURSDAG - KUN LEIE AV LOKALET
Du kan kun leie lokale med musikkanlegg og selv regissere hele bursdagen i 2,5 timer
kr. 1.500,BARNEBURSDAG - ENKEL
Eller du kan i tillegg velge 1 times danseundervisning med en av våre flinke
instruktører inkludert
kr.2.000,NB! Husk å skrive følgende i notatfeltet:
Hvilken dansetype barnet ønsker som Tema: HIP HOP, Disco eller Freestyle.
Barnets navn, alder og antall deltakere.
Om det er bare jenter eller gutter alt. blandet.

