HEART ♥ HOUSE
Priser

Du er super hjerteligt velkommen i Heart House J
♥
-

1.

R

ing endelig og aftal tid til en frmvisning J tlf. 42 78 60 10 J

Flex - Modul
Flex – Modul – GULD – Medlemsskab – inklusive 20 timers fri booking pr. måned

2500 kr/md

intro pris for nye brugere 1500 kr for 20 timer
©
©
©
©

2.

125 kr/t

Fast - Modul
©
©
©
©
©
©

3.

Du får adgang til frit 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.
Du får en lille kasse til opbevaring i Heart House.
Du får adgang til frit at booke yderligere ekstra timer efter behov.

Du får ét eller flere faste tidsmoduler (f.eks. et fast lokale hver onsdag 8.00 – 14.00, i samme lokale hver uge)
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.
Du får en lille kasse til opbevaring i Heart House.
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 125 kr/t.

Hverdage:
©
8.00 – 14.00
©
14.00 – 18.00
©
18.00 – 22.00

1299 kr/md
1599 kr/md
1099 kr/md

Weekend
Hver Lørdag eller Søndag:
©
8.00 – 14.00
©
14.00 – 20.00

1099 kr/md
1099 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 : 125 kr/t
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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 opbevarings kasse m. låg, til opbevaring i Heart
House, kan tilkøbes for 80 kr/md. Kassen måler 54x37x21.

Depositum: svarende til 3 mdr leje.
Nøgledepositum: 400 kr.
Oprettelsesgebyr: 399 kr.
3 mdr. gensidig opsigelse.
Depositum og nøgledepositum tilbagebetales den
første hverdag efter opsigelsesperioden
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Strøget - Amagertorv 14B, 3., 1160 København K
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mail@hearthouse.dk

hearthouse.dk

