PRISLISTE FOR UTLEIE
Anlegget er svært godt egnet til ulike aktiviteter,
selskaper og møter i kombinasjon med, eller uavhengig
av virksomheten i hallen og uteområdene for øvrig. Vi
har små og store møterom, kjøkken, kafé og selskapslokale hvor det kan dekkes fra 10 til 150 personer.
Du er velkommen til å dekke med eget utstyr og ha med
mat og drikke selv. Alternativt tilbyr vi leie av alt fra skåler
og fat til damaskduker, egen kokk og rød løper – Spør
oss om tilbud på post@jarisforum.no

Ut le ie :

Møterom / Mottakelse*
Møterom Curling*
Kafé "Trekanten"
Kafé "Jar-treffen"
Store selskapslokalet
Kjøkken
Bestikk og servise p/p **
Ordinær vask pr. rom

Pers:
Time:
10-30
kr 400
20-40
kr 400
20-40
kr 400
40-60
kr 700
50-150 kr 1 500
0-150

Dag/kveld:
kr 1 500
kr 1 500
kr 1 500
kr 2 500
kr 6 000
kr 1 000
kr 50
kr 500

* Tilknyttet 36 m2 terrasse
** Std. utvalg i Jarhallen
Forbehold om prisendringer.

Se også våre gunstige pakkeløsninger med curling på:
www.jarisforum.no
BLI MEDLEM AV JAR IDRETTSLAG!
Facebook: Jar curling
Facebook: Jar ishockey

Jarhallen AS, Storengveien 28, 1358 Jar, Pb. 117, 1321 Stabekk
Org.nr.: 992827025Mva – post@jarisforum.no – tlf.: 936 77 777

Hos oss velger du selv leverandør av mat, utstyr og hjelp
til ditt arrangement – Vi har alternativt et samarbeid med
Sant Gruppen som leverer alt fra lunsj, tapas, koldtbord,
selskapsmenyer, gourmetmiddager til desserter og kaker.
De hjelper også til med oppdekking og servering, ryddeog oppvaskhjelp slik at du selv kan være gjest.
EKSEMPLER PÅ MENYPRISER PR.PERS INKL.MVA
Lunsj fra kr. 65-250, Tapas-menyer fra kr. 176 – 430,
Koldtbord fra kr. 155-490, Selskapsmenyer fra kr. 250-550

VELKOMMEN TIL OSS!
Jarhallen AS, Storengveien 28, 1358 Jar, Pb. 117, 1321 Stabekk
Org.nr.: 992827025Mva – post@jarisforum.no – tlf.: 936 77 777

LEIEAVTALE
Leietaker:

Org.nr./fødselsdato:

Adresse:

Postnr./sted:

Kontaktperson:

Telefon:

e-post:

Mobil:

Leiedato:

Klokkeslett:

Fra:

Til:

Deltakere:

ARRANGEMENT:
Møte:
___
Konferanse: ___
Kurs:
___
Fest:
___

Curling-arr:
Skøyte-arr:
Bursdag:
Bryllup:

___
___
___
___

Konfirmasjon:
Julebord:
Minnestund:
Annet:

___
___
___
___

LOKALER:
Selskapsl.:
Curlingrom:

”Jar-treffen”:
”Trekanten”:

___
___

Kjøkken:
Møterom:

___
___

___
___

GENERELLE VILKÅR:
Leietaker er kjent med lokalene og det tekniske på forhånd og
aksepterer forholdene slik de er ved befaring.
Leietaker har utnevnt en brannansvarlig som gjør seg kjent med
anleggets branninstruks og rømningsplan (Røyking ikke tillatt)
Mat og drikke kan medbringes. Leietaker er ansvarlig for å
innhente nødvendige tillatelser.
Husets bord og stoler er inkludert i leien.
Bestikk og servise sorteres i bakker og kjøres i oppvaskmaskin
før lokalene forlates - senest kl: 02:00.
Ved avreise skal det være helt ryddig, og bord tørket av klart for
vask. Ved forsømmelse etterfaktureres ekstra vask og rydding
med timepris på kr. 350,Søppel og tomgods sorteres og settes i husets søppelrom (1.etg)
Leid utstyr plasseres på avtalt sted.
Bestillingen er bekreftet og reservert når leien er betalt eller
avtalen signert – ved avbestilling senere enn 30 dager før
arrangement, vil 50% av leien refunderes/faktureres.
Skader på anlegg, inventar og utstyr erstattes av leietaker.
”Force Majeure”: Hendelser utenfor Jarhallens kontroll gir
Jarhallen AS rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.
______
Dato

____________
Avtalt pris

__________________________________
Leietaker
for Jarhallen AS

Jarhallen AS, Storengveien 28, 1358 Jar, Pb. 117, 1321 Stabekk
Org.nr.: 992827025Mva – post@jarisforum.no – tlf.: 936 77 777

