
                                                                               

Prisliste 
Her kan du se priser over tilbud på Enkesædet 

 



                                                                               

 

Leje af område og lokaler 10.000 kr 

Adgang fra kl. 16.00 dagen før til kl 12.00 dagen efter jeres arrangement. 

• Leje af park, køkken og toilet faciliteter.     
• Køkken med ovn, køleskab og opvaskemaskine, ekstra køle/frys i carport 
• 2 toiletter 
• 20 + P pladser   
• Mulighed for parkering og tilslutning af foodtruck 
• 6 bord/ bænkesæt 
• Udendørs rygeområde 
• Forudbetalt leje 5.000 kr. Betales ved reservation. 

Leje rest beløb 5.000 kr. betales senest 6 måneder før arrangement.  

Depositum 5.000 kr. betales 8 dage før arrangement. 
• Obligatorisk rengøring 2.500 kr. betales 8 dage før arrangement. 
• Se tillægs liste med link til leje af telt, service mm.    

Afbestillingspolitik 
I tilfælde af afbestilling gælder følgende politik, medmindre andet er aftalt 

Annulleringsbetingelser: 

• Annullering af arrangement 6 måneder før arrangementets start = Intet 
annulleringsgebyr* 

• Annullering af arrangement under 6 måneder før arrangementets start = Faktura 
på 50% af den totale pris 

• Annullering af arrangement under 3 måneder før arrangementets start = Faktura 
på 100% af den totale pris fremsendes. 

Annulleringsbetingelser er gældende uanset tidpunkt for booking. 



                                                                               

Leje af produkter og ydelser 

• https://www.abc-event.dk/ 
• https://www.luksustelte.dk/ 
• https://vip-teltudlejning.dk/ 
• https://norbord.design/udlejning-af-borde-og-stole/ 
• https://www.deltafun.dk/ 
• https://letlej.dk/om-letlej-dk/ 
• https://www.kokmedkulpaa.dk/mad-paa-grillen/ 
• https://foodsters.dk/       
• Kaffevogn 
• Kaffemaskine m/ 2 varmelegmer  kr. 75,00 
• 5 Armet gulvstage  Kr. 250,00 
• 5 Armet bordstage  Kr.100,00  
• Super flot metal træ til bordet som er  

smuk med blomster, lyskæder mm.  

En anderledes smuk dekoration på bordet. Kr. 60,00  
• Meget flotte silkeblomster – forskellige slags   Kr. **** 
• Easy Up pavilloner  Kr. 150,00 
• Gulv etagere   Kr. 250,00  
• Batterilys bloklys, hvid  Kr. 15,00 
• Batterilys kertelys, hvid  Kr. 15,00 
• Store sølvfade   Kr.  **** 
• Lyskæder, udendørs  Kr.  ****  
• Lamper til træer udendørs  Kr.  **** 
• Træstamme lign. vaser   Kr.  50,00 
• Flagallé   Kr. 800,00 
• Store Lys træer                                          Kr. 100,00 
• Kabelborde i træ   kr. 75,00 
• Garderobe stativ med bøjler  Kr. 30,00 

 

Vi er med hele vejen, fra vi mødes til en fremvisning, til I afholder dagen med ro i maven. Skulle I 
have spørgsmål, ønsker en fremvisning af stedet igen eller bare at komme forbi til en uformel 
snak, må I endelig kontakte os.
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