
ANVÄNDNING AV HANGÖ STADSHUS FESTSAL OCH FOAjé / PRISER 
Berggatan 1, 10900 Hangö, 040 1391 070, 040 1350 567, cultura@hanko.fi 

HYROR OCH TAXOR SOM TAS FÖR BRUK 
Alla byggnads- och rivningsarbeten som krävs för alla tillställningar och övningar debiteras 
av den som reserverar. 

AVBOKNINGAR
Uthyrare avbokar sin reservation krävs avbokningskostnader enligt följande: avbokning 30 
dagar före tillställningen 25 % av bashyran avbokning 29–15 dagar före tillställningen 50 % 
av bashyran avbokning 14–0 dagar före tillställningen 100 % av bashyran.

ANSVARET FÖR DEN SOM HYR
Uthyrare är förpliktigad att skydda utrymmena och inredningen från skador.  Den som hyr 
ansvarar för alla skador som deras personal, uppträdare eller publik orsakar för festsalens 
fasta eller lösa egendom. Uthyrare ansvarar själv för den apparatur eller annan egendom 
som denne hämtat till festsalen. Uthyrare binder sig till att följa de råd som personalen 
som hyr festsalen ger beträffande användning av huset, dess inredning och utrustning. Eld 
eller vätskor får inte användas som tekniska effekter.

TILLFÄLLIGA KONSTRUKTIONER OCH SKYLTAR
Uthyrare är inte utan lov berättigad att göra några som helst förändringar i de utrymmen 
som hyrs. Tillfälliga konstruktioner får sättas upp bara med lov från festsalens personal. 
Fästning av skyltar och affischer i salen överenskoms med personalen. 

ÖVERFÖRING AV KONTRAKTET 
Uthyrare har inte rätt att överföra hyreskontraktet eller överlåta utrymmena till tredje part 
utan kulturbyråns samtycke.

STRIDIGHETER 
Stridigheter som gäller hyresavtalet eller dessa användnings- och lånevillkor avgörs i Rase-
borgs tingsrätt. 

HYRORNA FÖR STADSHUSETS FESTLOKALER 
(Till hyran och servicen tilläggs MOMS 24%) 
Prisgrupp 1.   Föreningar som verkar i staden
Prisgrupp 2.   Företag som verkar i staden
Prisgrupp 3.   Företag, föreningar och privatpersonen som inte är från Hangö 
  
1. FESTSALEN, FOAjéN OCH KÖKET   
Prisgrupp 1.   240 €
Prisgrupp 2.   320 €
Prisgrupp 3.   560 €

2. FOAjé OCH KÖKET
Under 4h  10 € / h
Över 4h   80 € / dygn 
Evenemang med inträde 160 € / dygn

3. ARBETE SOM FAKTURERAS UTÖVER HYRAN 
Extrastädning. 

4. INREDNING OCH UTRUSTNING SOM FAKTURERAS UTÖVER HYRAN 
Användande av flygeln   80 €
Videoprojektor     20 €
Overheadprojektor, vit duk 10 €

Rättigheter till förändringar förbehålles

Kulttuuritoimisto / Kulturbyrån
Raatihuoneentori 5 / Rådhustorget 5
10900 Hanko / Hangö
www.hanko.fi, cultura@hanko.fi


