
LOKALEPRISER VED ERHVERVSMÆSSIG OG PRIVAT UDLEJNING MV. 2022
Kroner ekskl. moms
Priser inkluderer arrangementsansvarlig, billetsalg, standard markedsføring, rengøring, arrangementsbooking og miljøafgift

Arena Hal1 Hal2 Foyer Lounge 2 Lounge 1
Primære lokaler kvm 2.500 1.000 2.000 700 280 153
Dagsleje*, arrangementsdag 37.800 kr. 15.120 kr. 30.240 kr. 10.584 kr. 4.234 kr. 4.234 kr.
Dagsleje*, klargøring/nedpakning 25.200 kr. 10.080 kr. 20.160 kr. 7.056 kr. 2.822 kr. 2.822 kr.
*) arrangementer der afvikles indenfor tiderne kl. 7-13 eller kl. 16-22 = 66% af dagslejen. 

Sekundære lokaler Timeleje Dagsleje
Mødelokale 'Madsen' / Backstage med bad 360 kr. 1.800 kr.
Mødelokale 'Dyreborg' / Produktionskontor 360 kr. 1.800 kr.
Mødelokale 'Sjokoladen' / Backstage Lounge 360 kr. 1.800 kr.
Mødelokale 'Klein' 360 kr. 1.800 kr.
Multirum 360 kr. 1.800 kr.
Klubhusets aktivitetsrum 360 kr. 1.800 kr.
Klubhusets taktikrum 360 kr. 1.800 kr.
Omklædningsrum (2 rum inkl. leje Arena/Hal1/2) 160 kr. 800 kr.

Møde/konferenceteknik Pakkepris
Lille teknik pakke 1.570 kr.
Stor teknik pakke 4.165 kr.

Food&Beverage og billetsalg
Arena Næstveds restauration og leverandører benyttes.
Arena Næstved varetager i udgangspunktet alt offentligt billetsalg.
- Ved brug af lejers eget billetsalg betales gebyr på kr. 10 per publikum

Aflysningsgebyr arrangementer
Aflysning mellem 180 og 60 dage før arrangement 25 % af lejeprisen
Aflysning mellem 60 og 30 dage før arrangmenet 50 % af lejeprisen
Aflysning færre end 30 dage før arrangement 100 % af lejeprisen

Der betales gebyr for lokaleleje, indlejet udstyr samt bestilt food & beverage



FOLKEOPLYSNINGSTAKSTER 2022
Kroner inkl. moms
Priser er godkendt af Næstved Kommune og inkluderer arrangementsansvarlig, rengøring og booking

Arena** Hal1* Hal2*
Primære lokaler pr. bane (2) pr. bane (1) pr. bane (2)
Timepris, hverdage 08.00-15.00 79 kr. 394 kr. 394 kr.
Timepris, hverdage 15.00-22.00 samt weekend 99 kr. 494 kr. 494 kr.
Miljøafgift pr. time 5 kr. 5 kr. 10 kr.

Sekundære lokaler* Timepris Udstyr, opsætning mv Pakkepris
Mødelokale 'Madsen' / Backstage med bad 266 kr. 2 omklædningsrum ved leje af Arena/Hal1/2 Inklusiv
Mødelokale 'Dyreborg' / Produktionskontor 218 kr. Ekstra omklædningsrum 128 kr.
Mødelokale 'Sjokoladen' / Backstage Lounge 325 kr. Net og mål ved leje af Arena/Hal1/2 Inklusiv
Mødelokale 'Klein' 271 kr. Udskiftningsstole 112 kr.
Kampsportsrum 193 kr. Scoringsanlæg med bord 112 kr.
Multirum 193 kr. Gebyr v harpiks på stole, vægge o.a. udenfor baner*** 810 kr.
Klubhusets aktivitetsrum 193 kr. Tællestole, stykpris 112 kr.
Klubhusets taktikrum 193 kr. Bander til én bane, uden opsætning 864 kr.
Omklædningsrum (2 rum inkl. leje Arena/Hal1/2) 160 kr. Ruminddeling 1.333 kr.

Opvisningslys pr. time pr. bane 169 kr.
*) der ydes kommunalt tilskud på 80% i haller og sekundære lokaler Fast installeret lydanlæg i hallerne (inkl. 1 mikrofon) Inklusiv
**) Næstved kommune yder maksimeret driftstilskud til Arena Næstved

***) Bemærk - kun farveløs harpiks må benyttes, fx Select Profcare farveløs
Food & Beverage
Arena Næstveds restauration og leverandører benyttes.

Aflysningsgebyr faste træningstider pr. bane
Aflysning mellem 6 og 4 uger før træningsdag 500 kr.
Aflysning mellem 4 og 1 uge før træningsdag 750 kr.
Aflysning mindre end 1 uge før træningsdag 1.000 kr.
Der betales gebyr for lokaler, indlejet udstyr samt bestilt food & beverage. 
Der kan ikke opnås kommunalt lokaletilskud til aflysningsgebyr



EKSTRA MATERIALER OG YDELSER 2022
Kroner ekskl. moms

pris
Scenepodie med ben op til 1 m. højde, uden opsætning Arena 169,00 kr.             
Scener over 1 m. højde (kræver byggetilladelse) pr. tilbud
Lift / Truck pr. dag 1.269,00 kr.          

Forlængerledning med stikdåse 82,00 kr.               
Skærmkube pr. event 1.425,00 kr.          
Tilslutning turneringsteknik (scoringsanlæg, kube, lyd, ipad)    2.653,00 kr.          
Mikrofon(er),1 trådløs eller 2 kablede 478,00 kr.             
Lydmixer pr. tilbud
Projektor m/lærred 2.653,00 kr.          
Skærm, 70" 848,00 kr.             
Whiteboard 307,00 kr.             
Indlejning af lyd, lys, backline, visuals, ekstra strøm mv pr. tilbud
Opvisningslys pr. time pr. bane 169,00 kr.             
Masking pr. meter pr. tilbud
Gaffatape/dobbeltklæbende tape pr. rulle á 25 meter 437,00 kr.             

Klapborde, 180 cm 35,00 kr.               
Rundt ståcafebord Ø 80 cm. 48,00 kr.               
Stole 20,00 kr.               
Rumadskillelse 2 meter høj, pr. løbende meter 126,00 kr.             
Bander pr. bane, uden opsætning 1.269,00 kr.          
Basketball gulv, uden lægning 9.051,00 kr.          

Lufthavnsbånd 3 meter 73,00 kr.               
Garderobestativ 96,00 kr.               
Garderobebøjler m/billetter pr. stk. 4,00 kr.                  
Fotokopi pr. stk. 3,00 kr.                  

Eksponering af egne sponsorer SKAL forhandles pr. tilbud
Timepris, rengøring/opvask/teknisk service/opstilling mv 605,00 kr.             
Security, billetering, seating o.a. afviklingsmandskab pr. tilbud
Food&Beverage via Arena Næstveds restauration pr. tilbud
Production manager, lyd- og lysteknik, scenecrew pr. tilbud
Markedsføring, tryksager og annoncering pr. tilbud


