Vores priser
Hos officelab bestræber vi os på at skabe et solidt fundament for en fleksibel hverdag, som
du vil kunne se på bundlinjen. Derfor har du mulighed for at plukke i lige præcis de ydelser, du
har behov for, når du har behovet. Som medlem får du adgang til vores online booking system,
hvor du kan redigere dine bookinger og holde styr på dit forbrug.

PRODUKT
flex kontorplads*
frokost på café kirstinelund*
mødelokaler
forplejning til dine møder
aktiviteter**

PRIS
100 KR
55 KR
50 KR
VARIABEL
VARIABEL

PR. DAG
PR. PERSON
PR. PERSON/TIME

*som spire medlem får du 50% rabat, dvs. at du bliver fratrukket halvdelen af beløbet
** hos officelab kan du deltage i forskellige typer aktiviteter. Alt fra faglige klyngemøder over
netværksmøder med kontroversielle keynote speakere til sommerfester med rytme og atmosfære. Eksempelvis koster et almindeligt netværksmøde maks. 200 kr.

ALLE VORES PRISER ER EKSKL. MOMS.

BETINGELSER FOR DINE BOOKINGER
Alle bookinger bliver afregnet og trukket fra din konto i den måned, hvor bookingen faktisk
finder sted.
1. Booking af mødelokale og bestilling af forplejning
Mødelokaler:
• Lokalet kan afbestilles senest 4 timer inden mødestart.
Forplejning:
• Du kan rette, tilføje og/eller afbestille senest 24 timer (kun hverdage) inden mødestart.
Ved senere afbestilling opkræves beløbet på din konto i bookingsystemet.
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Mia på mil@officelab.dk
eller ringe på 20 23 23 06
2. Booking af et skrivebord 1 dag
Du kan slette din booking indtil 24 timer inden brug af skrivebord (kun hverdage).
Ved senere afmelding opkræves beløbet på din konto i bookingsystemet.
3. Tilmelding til netværksmøder og sociale arrangementer
Sociale arrangementer er uden rabat. Se altid den aktuelle pris i bookingen.
Du kan slette din tilmelding til et netværksmøde eller socialt arrangement indtil 48 timer før
arrangementet begynder (kun hverdage). Pladsen kan dog altid overdrages til en anden
person. Ved senere afmelding opkræves beløbet på din konto i bookingsystemet.
Vi modtager gerne et afbud på info@officelab.dk.
Vedrørende spirenetværksmøder gælder samme regler, men her skal du kontakte Janni på
jkr@officelab.dk eller ringe på 26 36 72 51
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Betingelser for dit
spiremedlemskab
Medlemskabet kan tegnes for maks. 12 måneder
Du betaler kr. 250 ekskl. moms i oprettelsesgebyr. Gebyret dækker registrering og udlevering
af brik, administration og opsætning til print/kopi.
Første gang du betaler en faktura fra os, bliver du bedt om at registrere dine kortoplysninger til
betaling. Fremover bliver dine fakturaer betalt automatisk.
Du faktureres månedligt bagudrettet. Har du haft merforbrug end de kr. 250, bliver dette faktureret på samme regning. Det er ikke muligt at overføre eventuelt restbeløb fra de 250 kr. til
næste måned.
Opsigelse sker med løbende måned + 1 måneds varsel. Opsiger du f.eks. midt juni, træder det i
kraft 31/7.
Du har adgang til officelabs faciliteter fra 8-16 alle hverdage. Ønsker du 24/7 adgang med
alarmbrik, er det muligt mod en merbetaling på kr. 250/måned og et éngangsbeløb på kr. 250
ifm. opsætning/registrering.
Ønsker du at udmelde dig, skal dette ske til jkr@officelab.dk. Det er ikke muligt at gentegne
spire medlemskabet indenfor 12 måneder eller sætte medlemskabet i bero.
Da medlemskabet er et særligt tilbud til jobsøgende, studerende og iværksættere forbeholder
vi os ret til at vurdere dit forbrug, hvis det gentagne gange overstiger de 250 kr.

Du har adgang til officelabs faciliteter fra 8-16 alle hverdage. Du har ikke adresse og posthåndtering på lokationen med dette medlemskab.
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