
NES Park       C  

Udlejning af kunstgræsbanen 
 

 

Dette notat henvender sig til klubber og privatpersoner 

der gerne vil leje kunstgræsbanen ved Bellevuehallen. 

 

Der henvises derudover til følgende dokumenter 

 

 Vejledning for kundeoprettelse 

 Vejledning for booking via hjemmesiden 

 Reglement for anvendelse af kunstgræsbanen 
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1. Bookningsformer 

Der forefindes 3 bookingformer 

 Seriebooking 

 Timebooking med kreditaftale 

 Timebooking med betaling ved bestilling 

 
 Seriebooking 

 Booking af ”faste” træningstimer for en klub hver uge i en aftalt periode til 

en fast aftalt timepris med månedsvis fakturering fra VRI. 

 Det kræver en samarbejdsaftale med VRI for at benytte denne form for 

booking, 

 Se følgende Vejledninger 

 Kundeoprettelse 

 Seriebooking 

 Timerne aftales for en tidsperiode, og registreres i systemet af VRI. 

 Der fremsendes månedsfaktura til betaling inde for 8 dage. 

 
 Timebooking for en klub med kreditaftale 

 Booking af trænings-  / kamptimer for en klub på en bestemt dato. 

 Denne form for booking registreres selv af klubben på VRI.DK 

 Det kræver en samarbejdsaftale med VRI for at benytte denne form for 

booking. 

 Ved booking på VRI.DK anvendes personlig login som modtages gennem 

kundeoprettelse, og som efterfølgende ændres af VRI. 

 Ved registreringen  på VRI.DK kan udskrives ordrebekræftelse og der frem-

sendes en faktura via email på den enkelte booking til betaling inden for 8 

dage. 

 

 Timebooking med betaling ved bestilling 

 Booking af trænings-  / kamptimer for en klub / person på en bestemt dato. 

 Denne form for booking registreres selv af personen / klubben på VRI.DK 

 Det kræver ingen aftaler med VRI for at benytte denne form for booking 

 Ved booking på VRI.DK anvendes personlig login som modtages gennem 

kundeoprettelse. 

 Ved registreringen på VRI.DK kan udskrives ordrebekræftelse og der skal 

betales med Dankort med det samme. Der fremsendes email med be-

kræftelse. 



  
  

 

 

2. Tider 

 Banen lejes ud på følgende tidspunkter 

 Mandag til torsdag 08.00 til 22.00 

 Fredag   08.00 til 22.00 

 Lørdag    09.00 til 18.00 

 Søndag   09.00 til 18.00 
 

Banen kan ikke bookes online i en periode henover kl. 16 på grund af prisforskel-
le, så ønskes en booking fra 15 til 17 skal det registreres som 2 bookinger (15-16 
og 16-17) 

 

 

3. Lejebetingelser 

 Booking skal ske mindst 24 timer før anvendelse 

 Banen kan kun lejes i et helt antal ½ timer og alle lejemål starter kl. hel eller ½. 

 Banen må kun benyttes i det tidsrum, den er booket. Overskridelse af tiden vil 

medføre, at der skal betales den overskredne tid regnet i hele timer. 

 Opvarmning hører med til den lejede tid. 

 Annulleres/aflyses banen af lejer, eller udebliver lejeren, refunderes beløbet ik-

ke. 

Ved uforudsete hændelser forbeholder klubben sig ret til at aflyse og betale he-

le beløbet tilbage 

 

4. Tidsregler 

 Banen kan bookes i et antal ½ timer 

 Der skal bookes minimum 1 time. 

 

5. Omklædningsrum 

 Ved booking af banen kan bestilles omklædningsrum 

 Omklædningsrummet er klar ½ time før bookingtidspunkt. 

 Omklædningsrummet skal være forladt ½ time efter bookingtidspunkt 

 

 

6. Udlejningsstatus 

På VRI.DK under Fodbold vil det for alle være muligt  at se udlejningsstatus pr. time 
 
Der vises en oversigt pr. uge, og det er muligt at vælge ønsket uge  



  
  

 

 

7. Priser 

Banen lejes ud i ½ timer til følgende priser 

 Uden lys   275,00 kr.  (Timepris = 550 kr) 

 Med lys   350,00 kr.  (Timepris = 700  kr) 
 
I tidsperioden fra 01.11.2011 til 01.04.2012 vil der blive faktureret for lys i timerne fra 
16.00 til 22.00:  
 
Priserne tillægges 50 kr pr ½ time ved bestilling af omklædningsrum 
 
Baneudlejningen er momsfri, så der tillægges ikke moms og moms kan heller ikke fra-
trækkes 
 

 

 

8. Spørgsmål 

Kontakt Poul Erik Madsen 21 71 72 92   pem@vri.dk 
 

 


