
Glæsilegur	  +jölnota	  salur	  

Borð	  og	  stólar:	  	  
Það	  fylgja	  salnum	  stólar	  og	  borð	  
fyrir	  80	  manns.	  Auðveldlega	  er	  
hægt	  að	  sitja	  100	  manns	  í	  
salnum.	  Leigutaki	  þarf	  að	  útvega	  
borð	  og	  stóla	  ef	  vantar	  uppá.	  

Aðstoð	  í	  sal:	  
Leigutaki	  þarf	  að	  borga	  fyrir	  eina	  
manneskju	  til	  að	  aðstoða	  við	  
veisluhöldin.	  Ef	  Gjöldinn	  er	  yGir	  80	  
manns	  þarf	  leigutaki	  annaðhvort	  að	  
útvega	  aukamanneskju	  eða	  leigusali	  
útvegar	  aðra	  manneskju	  til	  aðstoðar.	  

Þrif	  eftir	  veislu:	  	  
leigutaki	  skal	  skila	  salnum	  í	  
sama	  ástandi	  og	  hann	  var	  þegar	  
tekið	  var	  við	  salnum.	  Ef	  salurinn	  
er	  ekki	  þriGinn	  eftir	  veislu	  fylgir	  
því	  aukakostnaður	  uppá	  25.000	  
krónur	  

Hljóðker+i:	  	  
Í	  salnum	  er	  Sonox	  hljóðkerGi,	  
til	  að	  nota	  kerGið	  þarf	  
leigutaki	  að	  hlaða	  niður	  
Sonox	  appi	  í	  appstore/
playstore	  

Myndbúnaður:	  
65	  tommu	  sjónvarp	  er	  í	  stóra	  sal	  og	  45	  
tommu	  sjónvarp	  er	  í	  hliðarsal.	  Hægt	  er	  
að	  sýna	  myndir/myndbönd	  með	  því	  að	  
koma	  með	  slíkt	  efni	  á	  minniskubbi.	  

Eldhús:	  
Fullkomið	  eldhús	  
er	  á	  staðnum	  

Borðbúnaður:	  	  
Salnum	  fylgir	  borðbúnaður	  fyrir	  
100	  manns.	  Mælt	  er	  með	  að	  
leigutaki	  kynni	  sér	  nánar	  hvað	  er	  
til	  að	  borðbúnaði	  fyrir	  veislu.	  

Undirbúningur	  fyrir	  veislu:	  	  
Leigutaki	  fær	  lykil	  og	  er	  gert	  ráð	  
fyrir	  að	  undirbúningur	  fari	  fram	  
samdægurs.	  Nema	  sérstaklega	  sé	  
um	  það	  samið	  við	  leiganda.	  
Leigandi	  sér	  sjálfur	  um	  að	  stóla	  
upp	  salinn	  fyrir	  veislu.	  

Greiðsla:	  
Reikningur	  er	  ge+inn	  út	  af	  Gol+klúbbnum	  Keili	  og	  stofnaður	  í	  
heimabanka	  leigutaka	  og	  skal	  greiddur	  3	  dögum	  fyrir	  veislu.	  
Uppgjör	  á	  aukamanneskju	  með	  sal	  fer	  fram	  eftir	  veisluna.	  

Dúkar:	  
Dúkar	  fylgja	  ekki	  salnum,	  leigutaki	  
þarf	  að	  leiga/koma	  með	  dúka




