HEART ♥ HOUSE
Priser Juli 2020
Du er super hjerteligt velkommen i Heart House J
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1.

R

ing endelig og aftal tid til en fremvisning J tlf. 42 78 60 10 J
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Flex - Modul
Flex – Modul – GULD – inklusive 5 timers fri booking pr. måned

1199 kr/md

Flex – Modul – DIAMANT – inklusive 20 timers fri booking pr. måned

1599 kr/md

Flex – Modul – SAPPHIRE – inklusive 30 timers fri booking pr. måned

2199 kr/md
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2.

559 kr/md

Flex – Modul – PLATIN – inklusive 15 timers fri booking pr. måned

Du får fri adgang til at booke timer i Heart House, i Alle lokaler, Alle ugens dage kl. 7.00 - 22.00.
Du får dit eget skilt til din dør. Og du får en lille kasse til dine ting.
Du får adgang til at booke yderligere ekstra timer efter behov.

109 kr/t

Fast - Modul
©
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Du får ét eller flere faste tidsmoduler (F.eks. et fast lokale hver onsdag 8.00 – 14.00, i samme lokale hver uge (4 – 5 dage
pr. Måned), for 1299 kr/md.
Du får et rum som er dit, som du har fast hver uge, hvor du er sikker på at have dine foretrukne timer.
Du får dit eget skilt til din dør. Og du får en lille kasse til dine ting.
Du får Login så du frit kan booke yderligere timer i Online Booking Kalenderen efter behov.
Du får mulighed for at booke yderligere ekstra timer efter behov for 109 kr/t.

Hverdage:
©
©
©

8.00 – 14.00
14.00 – 18.00
18.00 – 22.00

1299 kr/md
1399 kr/md
799 kr/md

Aften Hveranden uge:
©
F.eks. hver anden onsdag aften kl. 18.00 – 22.00
Weekend
Hver Lørdag eller Søndag:
©
8.00 – 14.00
©
14.00 – 20.00

499 kr/md

899 kr/md
799 kr/md

Weekend Hveranden uge:
Hver Anden Lørdag eller Søndag:
©
8.00 – 14.00
©
14.00 – 20.00

3.

599 kr/md
499 kr/md

Ekstratimer

Når du er i Heart House, og har et Flex-Modul eller et Fast-Modul, kan du også altid booke ekstra timer i bookingsystemet 109 kr/t
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Generelt
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Lejen er momsfri.
Lejen er Inklusiv el, vand og varme.
Du får et skilt til din dør som er inklusiv i lejen.
Du får en lille kasse til dine ting, som er inklusiv i lejen.
Stor ekstra kasse m. låg til opbevaring i Heart House kan
tilkøbes for 80 kr/md. Kassen måler 54x37x21.
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Strøget - Amagertorv 14B, 3., 1160 København K
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Depositum: svarende til 3 mdr leje, min. 2000 kr.
Nøgledepositum: 800 kr.
3 mdr. gensidig opsigelse
Depositum og nøgledepositum tilbagebetales den
første hverdag efter opsigelsesperioden.

tlf. 42 78 60 10

mail@hearthouse.dk

hearthouse.dk
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The Heart Room
Du kan også afholde grupper i vores dejlige Grupperum,

The Heart Room
- vores smukke lyse store rum, til grupper i weekender 7.00-23.00 og aftener 19.00-23.00
(Vi værner om roen og stilheden i Heart House, så det er kun weekender og aftener (og kun i The Heart Room på 3. etage) at
der kan være grupper, så der er altid er en rolig atmosfære i Heart House)
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Der er plads til ca. 8 personer i lokalet.
The Heart Room kan bookes weekender 7-23 samt hverdagsaftener 19-23.
Aflysning: 75% returneres indtil 30 dage inden din reservation.
Booking via email.
Kontakt os gerne for mere info om The Heart Room :-)

Priser:
©
©
©

1 enkelt Hverdagsaften kl. 19.00 - 23.00
1 enkelt Weekenddag 7.00 - 23.00
1 hel Weekend, lørdag og søndag 7.00 - 23.00

©

Leje på timebasis er 150 kr pr. time, dog minimum 3 timer.

450 kr
1199 kr
1999 kr

♥
Du er hjerteligt velkommen i Heart House J
Du er meget velkommen til at sende en email til: mail@hearthouse.dk , med et par ord om dig selv og
hvorfor du godt kunne tænke dig at have klinik i Heart House J
Og du er hjerteligt velkommen hvis du er kunne du tænke dig en helt uforpligtende fremvisning J
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ing endelig på tlf. 42 78 60 10 og aftal tid til en fremvisning J ♥

Strøget - Amagertorv 14B, 3., 1160 København K

tlf. 42 78 60 10

mail@hearthouse.dk

hearthouse.dk

