Prisblad Campus Holstebro, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro
Pris pr. dag

Pris halv dag
(4 timer el. derunder)

Mødelokaler
Mødelokale max. 10 personer
Mødelokale max. 24 personer

kr. 900,00
kr. 1.100,00

kr. 600,00
kr. 800,00

Grupperum (4 til 7 personer)

kr. 450,00

kr. 350,00

Undervisningslokaler
Undervisningslokale 0-30 personer
Undervisningslokale 31-50 personer
Undervisningslokaler 51-100

kr. 1.650,00
kr. 2.000,00
kr. 3.300,00

kr. 1.000,00
kr. 1.150,00
kr. 2.000,00

Auditorier
Auditorie – 80 personer
Auditorie – 150 personer
Auditorier – 230 personer

kr. 2.700,00
kr. 4.400,00
kr. 6.400,00

kr. 1.700,00
kr. 2.500,00
kr. 3.600,00

Sale
Sansesal (m/klatrevæg) eller Boldsalen

kr. 2.800,00

kr. 1.600,00

Kantineområdet i bygning A (max. 250 personer)

kr. 3.000,00

kr. 1.800,00

Kantineområdet i bygning G (max. 100 personer)

kr. 1.900,00

kr. 1.100,00

Prismesalen
Opstilling v/borde nuværende opstilling ca. 90 personer
Opstilling v/borde max. 140 personer
Opstilling på stolerækker, max. 300 personer

kr. 2.800,00
kr. 3.700,00
kr. 5.000,00

kr. 1.600,00
kr. 2.200,00
kr. 3.100,00

Weekendpriser: Ovennævnte udlejningspriser forhøjes med 20%.
Forplejning/kontakt
Kantinen har en stor interesse i at omstille til økologi og har opnået Sølv, hvilket vil sige, at der i dag er
60-90% økologiske bespisning.
Forplejningen til møder og diverse arrangementer bestilles hos kantinelederen, hvor du samtidig i
samarbejde med kantinelederen kan være med til at sætte dit præg på den ønskede forplejning.
Kantineleder Kim Villadsen kimv@via.dk eller telefon 8755 0899.
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Bordopstilling
Ved brug af VIAs servicepersonale i forbindelse med f.eks. klargøring, opstilling i lokalet eller ønske om
personale tilstede ved opstart af AV udstyr m.v. udgør det ud over lejeprisen kr. 385,- pr. time på hverdage indtil kl. 17 og kr. 600,- pr. time efter kl. 17 og i weekender.
Aflysning
Ved afbestilling op til 14 dage før afvikling af det bestilte arrangement betales 50% af lejeprisen. Senere end 14 dage før afvikling af det bestilte arrangement faktureres hele beløbet.
Kontaktoplysninger
Holstebro.lokaler@via.dk eller 87555 0807 / 8755 0805
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