Bakkehusets priser fra 1. januar 2020
Medlemskontingent per 6 måneder: 500 kr. + 100 kr. for hold med træner
Kontingentperioderne er for 1. januar til 30. juni og 1. juli til 31. december.

Muligheder

Ved medlemskab

Gæster/ikke medlemmer

Komme i caféen, læse avis, købe mad og drikke

Ja

Ja

Deltage i programsatte aktiviteter

Ja

Nej

Ja, + 100 kr. pr. halvår

Nej

Ja

25. kr. per gang

Ja

25. kr. per gang

Ja

25. kr. per gang

Halv pris

Fuld pris

Ja. 4.000 kr.

Ja. 4.500 kr.+ moms

Deltage i programsatte aktiviteter med betalt træner
Bruge maskiner på værksteder (efter instruktion)
Deltage i enkeltstående arrangementer

1)

Anvende lokaler til ikke-programsatte aktiviteter
Deltage i særarrangementer med entré

2)

3)

Weekendleje af Bakkehuset 4). Se brochure om udlejning

Obs! Alle omkostninger til eventuel mad og drikke er ikke inkluderet og betales særskilt.
Forklarende noter:
1) Et enkeltstående arrangement kan eksempelvis være et foredrag, en spilaften eller en fællesspisning.
2) Ikke-programsatte aktiviteter er begivenheder, som ikke er en del af Bakkehusets kerne-program. Det
kan være foreninger og klubber, der lejer et lokale i Bakkehuset til deres aktivitet, eksempelvis
bridgeklubben. Den der lejer lokalet skal være medlem af Bakkehuset.
3) Et særarrangement med entré kan være en udefrakommende og dyr foredragsholder, der er hyret til at
komme. Prisen fastsættes af arrangørerne i samspil med bestyrelsen og den daglige leder.
4) Bakkehuset kan lejes af seniorer i Rudersdal Kommune til fejring af egne mærkedage. Se øvrige
oplysninger i brochuren om udlejning. Henvendelse i receptionen torsdag og fredag kl. 10.00-12.00.

Det koster
penge at have
kontanter …

Eventuel betaling
Arrangementer kan betales ved tilmelding eller ved indgang.
Ikke programsatte aktiviteter og lokaleleje betales elektronisk efter aftale.
Vil du hjælpe med at reducere Bakkehusets administrationsomkostninger?
Så betal meget gerne enten via bank eller med Dankort. Det er meget lettere og billigere
for os end MobilePay – for slet ikke at tale om kontanter, som vi har meget arbejde med
at tælle op og indsætte i banken. Men vi tager imod kontanter, så lad ikke det holde dig
væk - kom endelig selv om du ikke er ”digital”.
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