
Torup Landsbycenter af 1995, Hågendrupvej 6a, Torup, 3390 Hundested * tlf. 51 16 32 42

Priser for leje af Torup Landsbycenter
Gældende fra 01.01.2010

Weekend og helligdage
Pris pr. dag Medlemspris* Normalpris
Op til 80 personer 2.000 kr. 3.000 kr.

Tilbud på weekendarrangement
Lej Torup Landsbycenter en hel weekend og få den ene dag til ½ pris.
Få lokalet dagen før (gælder ikke lørdag)

Ønsker du lokalet dagen før arrangementet kan det lejes for 500 kr. og overtages fra kl. 18.

Hverdage 
Pris pr. time ** Medlemspris* Normalpris
Reception, møder og lign. 150 kr. 200 kr.
Lejen inkluderer service til kaffedrikning.

Foreninger / Firma 75 kr.

Slutrengøring *** 800 kr.

Leje af flygel, projektor eller musikanlæg tillægges 100 kr. del pr. udlejning.

*     Gives til medlemmer som har været medlem af foreningen i mindst 2 år.
**   Der udlejes ikke til timepris lørdag, søndag og helligdage.
*** Rengøring skal aftales med viceværten forud for lejemålet. Det fremgår af ”rengøringsbestemmelser”, 

hvad slutrengøring omfatter.

Reservation 
Skal ske ved henvendelse på tlf.nr. 51 16 32 42.
Depositum er på 1.500 kr. Det skal betales på foreningens konto inden for 7 dage efter reservationen.
Det resterende beløb skal betales 2 måneder før arrangementet.
Ved afbestilling op til 2 måneder før arrangementet, refunderes depositum fuldt ud.
Ved afbestilling mindre end 2 måneder før, refunderes kun, hvis lokalet genudlejes til fuld pris.
Der tages forbehold for prisstigninger ved reservation mere end 1 år frem.
Til fester for personer under 25 år udlejes salen kun på følgende vilkår:

Festen skal være overvåget af voksne, som skal være tilstede under hele festen.
Depositum er 3.000 kr. Det skal betales på konto inden for 7 dage efter reservationen.
Ved afbestilling op til 2 måneder før refunderes hele beløbet. 
TLC kan stille 1 person til rådighed á 200 kr./time (kan hjælpe med det praktiske)

Det lokale forsamlingshus –også til kurser, foredrag og selskaber


