Leje af konferencebygningen i

Munkebjerg Business Park

Adresse

Munkebjergvænget 3, 5230 Odense M

Kontakt for leje og
aflevering af bygningen

Barfoed Group
Nedergade 35
5000 Odense C
Tlf. 70 12 15 45
Att. Susan Møller Andersen
Tlf. 30 17 18 98 & e-mail sma@barfoedgroup.dk

Bygningens kapacitet

Bygningen er godkendt til arrangementer med maksimalt 149 personer i huset på samme tid.
Det er lejers ansvar, at dette maksimale antal personer overholdes. Se også den i bygningen
ophængte tilladelse fra brandmyndighederne.

Faciliteter

Der er følgende faciliteter i bygningen:
•
•
•
•
•
•

AV-udstyr (lydanlæg, storskærm etc.)
Internet
Handicaplift
Anretterkøkken med komfur, køleskabe og opvaskemaskine
Fem toiletter og garderobe
Tre grupperum med stole og mødeborde

Der findes kopper, kagetallerkener, vandglas, termokander og lignende til brug for servering
af kaffe, te, vand, frugt, brød, kage etc.

Leje & depositum

Konferencebygningen kan lejes i sin helhed på dagsbasis.
Prisen er kr. 4.500 + moms pr. påbegyndt døgn, og lejen betales forud sammen med
depositum m.m. Lejebeløbet dækker tillige forbrug af el, vand og varme, samt anvendelse af
bygningens inventar og AV-udstyr.
Depositum udgør kr. 5.000 + moms. Virksomheder boende i Munkebjerg Business Park skal
ikke indbetale depositum.
Depositum indestår som sikkerhed for, at lejer har afleveret bygning og inventar i
funktionsdygtig stand og uden skader, opstillet stole m.m. korrekt, samt ryddet op.

Afbestilling

Afbestilling kan ske senest 8 dage forinden dagen for den planlagte afholdelse af lejers
arrangement. Ved senere afbestilling betaler lejer den aftalte lokaleleje, selvom lejers
arrangement er aflyst, men ikke rengøring og opstilling af stole.

Rengøring

Bygningen skal afleveres opryddet og rengjort i sin helhed, både indenfor og på de
tilknyttede arealer udenfor, straks efter lejers afslutning af sit arrangement, og således, at
bygningen derefter er klar til genudlejning.
Lejer oprydder selv egne effekter og eget udstyr, så lokalerne er klar til rengørings-firmaets
arbejde, hvorefter rengøringsfirmaet udfører ovennævnte rengøring for lejers regning.
Prisen for en standard-rengøring er kr. 1.500 + moms i tidsrummet kl. 05.00 - 18.00 og kr.
1.750 + moms i tidsrummet kl. 18.00 - 22.00. Beløbet betales forud sammen med lejen.

Opstilling af stole m.m.

Stole og borde er opstillet i den grundopstilling, som er vist på nedenstående tegning, og de
skal afleveres af lejer i præcis samme grundopstilling.
Det er muligt for lejer at tilkøbe hjælp til ændring af opstilling af stole m.m. ved start, samt
opstilling i nævnte grundopstilling ved afslutning. Der skal træffes særskilt aftale herom ved
lejeaftalens indgåelse.
Hjælp til ændring/opstilling af borde og stole koster kr. 285 + moms pr. time (min. 2. timer i
tidsrummet kl. 05.00 - 16.00), hvilket betales af lejer, hvis lejer har aftalt dette med udlejer
fra starten af, eller, hvis lejer ikke har afleveret stole og borde i korrekt grundopstilling.

Rygning

Der må ikke ryges indenfor i bygningen, men rygning kan finde sted udenfor på området, der
er tilknyttet konferencebygningen, og hvor der er opstillet askebægre.

Parkering

Ved indkørsel fra Niels Bohrs Alle kommer man direkte frem til parkeringskælderens
nedkørsel, og lige oppe på terræn ligger konferencebygningen. Der er timebetaling i
parkeringskælderen.

Forplejning

Food & Co. er kantineoperatør i kontorbygningen i Munkebjerg Business Park, og de leverer
gerne forplejning til møder, konferencer og events i konferencebygningen.
Kontakt vedrørende forplejning:
Food & Co.
René Christensen, køkkenchef
Tlf. 22 12 70 56 & e-mail 1486@foodandco.dk

Skal du holde koncentrationen en hel dag, så er det vigtigt du får den helt rigtige energi til
såvel hjerne som krop.
Food & Co har stor ekspertise i at sammensætte den helt rigtige menu. Både den nærende
morgenmad, de opkvikkende pausesnacks og ikke mindst frokosten. Med udgangspunkt i
lokale råvarer i sæson, kreerer de dygtige kokke sunde og smagfulde fristelser fra bunden.
De er med til at sætte prikken over i’et på en inspirerende dag med konference, events etc.

Bygningens rum samt opstilling af stole og borde

www.munkebjergbusinesspark.dk

