Gjaldskrá félagsheimila Rangárþings eystra frá 1. janúar 2022
Ættarmót og hópar:

Skýring

Gjald: 11% vsk

Ættarmót og hópar –
1 dagur
Ættarmót og hópar helgi

Salur ásamt aðstöðu í eldhúsi.

Svefnpokapláss

Í sal eða herbergi með dýnu og aðstöðu
í eldhúsi. Frítt fyrir 12 ára og yngri.
Húsbíl, hjólhýsi, fellhýsi, tjaldvagn og
tjald. Frítt fyrir 12. ára og yngri.
Húsbíl, hjólhýsi, fellihýsi á sólarhring.

Tjaldsvæði
Rafmagn

Gjald 24% vsk
65.000

Salur ásamt aðstöðu í eldhúsi frá
föstudagskvöldi til hádegi sunnudags.

130.000
3.100

pr. mann 1 nótt

1.290

pr.mann á sólahring
1.150

Leigutaki skal skila eldhúsi eins og tekið var við því, hreint og allt á sínum stað. Þrífa borð, ganga frá borðum og
stólum á sinn stað og sópa gólf. Fjarlægja allt rusl úti og inni, setja í plastpoka ofan í ruslaílát utandyra.
Skýring

Gisting:

Gjald: 11% vsk

Skólar og björgunarsveitir

Með aðstöðu í eldhúsi, án dýnu

Svefnpokapláss

Í sal eða herbergi með dýnu og
aðstöðu í eldhúsi. Frítt fyrir 12. ára
og yngri.

Húsaleiga:

Gjald 24% vsk

Skýring

Dansleikur

án dyravarða og gæslu, sjá
leigusamning

Leiksýning, Tónleikar

án dyravarða og gæslu

Salarleiga:

30%
229.500
15%

Skýring

Pálsstofa, aðrir litlir salir
Litli salur Hvoli, aðrir salir
Stór salur*

Annað:

Gjald 24% vsk
Matarveislur og
aðrir fundur
15.066
31.806
59.024

5-15 pers.*
15-50 pers.*
Hvolsskóli salur*

stk.
stk.

pr.mann 1 nótt
pr.mann 1 nótt

STEFgjöld skv. gjaldskrá STEF

af innkomu ásamt STEFgjöld
trygging greidd fyrirfram
Af innkoma + STEFgjöld

Gjald án vsk
Fundir án veitinga
12.150
25.650
60.760

Gjald 24% vsk

Skýring

Dúkar stórir
Dúkar litlir
Afnot af vottuðu eldhúsi

2.070
3.100

1.650
1.110
6.500 ½ dagur,
12.000 heill dagur

Leigutaki skal skila eldhúsi eins og tekið var við því, hreint og allt á sínum stað. Þrífa borð, ganga frá
borðum og stólum á sinn stað og sópa gólf. Fjarlægja allt rusl úti og inni, setja í plastpoka ofan í
ruslaílát utandyra.

Rangárþing eystra

Sími: 448 4200
hvolsvollur@hvolsvollur.is
hvolsvollur.is

Austurvegi 4
860 Hvolsvöllur
kt. 470602-2440

Tónleikar mega ekki standa lengur en til kl. 23:30 eftir það telst tónlistarviðburður dansleikur.
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