
Med i prisen: 

Astrologihuset er et kursuscenter for alternativ 
behandling af enhver art. Vi råder til alle formål 
over lyse, rummelige og rolige lokaler. Vi er 
fleksible og kreative og kan løse næsten ethvert 
behov for lokaleleje fra 2 til 100 personer. 

Bemandet reception  
Fri trådløs internet  

Rengøring inkluderet  

Gode whiteboard-tavler  
Nyistandsatte lokaler  

Rolige lokaler (ingen trafikstøj) 
God akustik (tæpper mv.) 

Frokoststue med køleskab  
Kaffeautomat og sodavandsautomat  

Selvbetjent køkken  
Gode toiletforhold 

 
. .  

Betalingsbetingelser  

ved leje af lokaler  

 Alle lokaler lejes på dagsbasis på 

hverdage - mens de lejes på weekend-
basis (lør-søn) i weekends. 

 Depositum (halvdelen af lejen) skal være 

AstrologiHuset i hænde senest 8 dage 
efter reservationen.  

 Restbeløbet betales senest 1 måned før 

lejedato.  

 Ved afbestilling mere end 30 dage før 
lejedato tilbageholdes det fulde 

depositum.  

 Ved afbestilling mindre end 30 dage før 
lejedato tilbageholdes det fulde 
lejebeløb.  

 Her kræves ingen huslejekontrakt, da 

det betragtes som et løst lejemål.  

 Eneste tillæg til lejen er evt. ekstra 

udstyr  

 Husk at afhente nøgle til rummet! Denne 

bedes afhentet 1 uge før lejeperioden, 
dog senest kl. 16.00 samme dag som 
lejemålet påbegyndes 
  

 Hvis andre ønsker at leje det/de 

pågældende rum, som du har reserveret, 
men endnu ikke nået at betale for, vil du 
blive spurgt, om du stadig ønsker at leje 
i det pågældende tidsrum.  
 
Ønsker du at holde fast i reservationen, 
forfalder den fulde betaling for perioden. 
Har du indbetalt depositum, får du i 
modsat fald hele dit depositum 
tilbagebetalt. 

  

 Leje af ekstra udstyr 

AV-grej mm.  

 Leje af musikanlæg, lysbilledapparat, 

trådløs mikrofon, flip-over (papiret kan 
du evt. selv medbringe), overhead-
projektor og video kan bestilles, 
såfremt det ikke er lejet ud til anden 
side. Prisen er 50 kr. + moms pr. dag 
pr. enhed.  

 PC-projektor, som kan kobles til 
både bærbar computer og 

videomaskine. Pris kr. 100,- excl. 
moms.  

 1 kasse flipoverpapir koster 120 kr. + 

moms.  

 Behandlerbrikse kan lejes for 50 kr. + 
moms pr. stk. pr. dag.  

 
Husorden  

 Der gøres opmærksom på, at andre 
lokaler kan være lejet ud i samme 
tidsrum, og alle lejere bedes tage 
hensyn til hinanden.   

 

  

 

 

  

 


