PRISLISTA 2018
Medeltidsveckan har ett stort och spännande utbud av hårdrekvisita och dräkter som vi hyr ut under
nästan hela året till bröllop, företagsevenemang, filminspelning eller andra event. Nedan finner ni vårt
standardutbud, besök gärna Medeltidsveckans rekvisitaförråd på Vädursgatan 26 för fullt utbud. Under
perioden v. 31–34 är rekvisitan uppbunden i vårt eget evenemang. Vid önskemål om hyra under längre
tid, större uthyrningar eller hyra av våra tält, kontakta oss för offert på info@medeltidsveckan.se.

UTHYRNING TILL FÖRETAG
VILLKOR FÖR UTHYRNING
Pris för hyra av rekvisita beräknas enligt löpande dagstaxa, moms tillkommer. Det åligger hyrestagaren att återlämna
rekvisitan till Medeltidsveckans rekvisitaförråd på Vädursgatan 26 mellan kl. 09:00-16:00 vid stipulerat datum,
fakturering om 100 SEK per dag och objekt tillkommer vid försenad inlämning. Hyrestagaren ansvarar för objekten och
uppkomna skador under hyresperioden. Eventuella reparationer eller inköp av förlorade delar bekostas av hyrestagaren
till ersättningskostnad. Inga ändringar av objekten medges. Minsta antal dräkter som kan hyras: 5 stycken eller med
Medeltidsveckan separat avtalat antal.
Ej återlämnad rekvisita eller totalförstörda objekt debiteras med 3000 SEK (5000 SEK för findräkt). Önskar
hyrestagaren förlänga hyrestiden efter överenskommelse med hyresvärden debiteras hyrestagaren dagstaxa enligt gällande
prislista. Hyrda objekt får ej hyras ut till tredje part utan skriftlig överenskommelse med hyresvärden.

FÖRETAG
Pris för hyra av hårdrekvisita och dräkter beräknas enligt löpande dagstaxa, alla priser exklusive moms.
Vid hyra längre än 3 dagar, kontakta oss för offert.

TÄLTLÖSNINGAR – Allt från montering till transport
Pris
Tält cirkulärt, canvas/trä, ca 20 kvm
Tält cirkulärt, canvas/trä, ca 28 kvm
Tält ovalt, canvas/trä, ca 100 kvm
Tältpalats canvas/trä, 260 kvm, med egen innergård!

Kontakta oss för offert
Kontakta oss för offert
Kontakta oss för offert
Kontakta oss för offert

Offertförfrågan: info@medeltidsveckan.se

HÅRDREKVISITA
Löpande dagstaxa
Marknadsstånd med tak
Fackelställ med 4 lampor (ej lampolja)
Bandtunar (3 m långa trästaket)
Träbänk (3–4 personer per bänk)
Träbord (för 8 personer)
Trätunna
Lammskinn
Rep (olika längd & grovlek)
Träfat och serveringstillbehör (styck)

400 SEK
300 SEK
150 SEK
125 SEK
300 SEK
150 SEK
150 SEK
50 – 100 SEK
50 – 25 SEK
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DRÄKTER
Löpande dagstaxa
Vuxendräkt
Vaktdräkt
Munkdräkt
Barndräkt
Findräkt
Mantel
Struthätta
Läderskärp
Huvudbonad (ingår i dräkt)

350 SEK
300 SEK
300 SEK
250 SEK
800 SEK
150 SEK
100 SEK
25 SEK
50 SEK
Ovalt tält

Tältpalats (de runda tälten kan även resas separat)
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