OLSEN NAUEN KLOKKESTØPERI AS
ETABLERT 1844

Informasjon om leie av
Klokkemuseet på Nauen Gård

Ønsker du å arrangere et møte eller et arrangement for bedrift, forening eller privat i
spennende omgivelser? Kanskje kombinert med litt bedriftshistorie og en liten
innføring i klokkestøperfaget?
Lokalet er godt egnet til kurs, konferanse, produktvisninger, fagkvelder, kundedager,
seminarer, møter, dåp, konfirmasjon med mere. Lokalet er utstyrt med bord og stoler
til 60 personer, projektor, flip-over, etc. men lokalet har fremdeles plass til både flere
mennesker om nødvendig eller produkter som skal vises frem.
Klokkemuseet er mer enn bare et lokale, vi garanterer at ditt arrangement blir husket
i lang tid! Ta kontakt med oss for å undersøke mulighetene! Gjennom våre kontakter
kan vi også bistå med enkel servering.
Omvisning kan tilbys uten ekstra kostnad ved leie. Lokalet er tillatt for 180 personer.
Ekstra stoler og bord kan skaffes, maksimal bordsetting til ca 120 personer. Kjøkken
med oppvaskmaskin, kaffetrakter, komfyr, kjøleskap, liten fryser, kaffekopper og små
asjetter (men ikke fullt servise). Dersom dere selv ønsker å bestille matservering er
dette også mulig men vi tar da et ekstra vaskegebyr, se prisliste. All servering skal
avtales med utleier. Lokalet tilbakeleveres i ferdig grovryddet stand, herunder fjerning
av eventuelle smuler og annet søl og rot på bord og gulv. Vask av gulv og lokalet
forøvrig samt eventuell oppvask utføres av utleier. Leietaker er ansvarlig for at
museumsgjenstander ikke kommer til skade.
Se også vår hjemmeside www.klokkestoperi.no for mer informasjon.
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OLSEN NAUEN KLOKKESTØPERI AS
ETABLERT 1844

Bestillingsskjema for leie av
Klokkemuseet på Nauen Gård
Dato må avklares med utleier før bestilling! Se egen prisliste for til enhver tid
gjeldende priser og ta kontakt på 33359040 eller morten@klokkestoperi.no for mer
info eller for å sjekke ledige tider.
For bestilling fylles dette skjema ut og sendes i retur til
morten@klokkestoperi.no eller via post til Olsen Nauen Klokkestøperi AS, PB
2035, 3103 Tønsberg.

BETALINGS-INFO

Fakturamottaker:
Adresse:
Postnummer/Sted:
Epost for fakturamottak:

KONTAKTINFO

Vi ønsker å sende faktura på epost!

Bestillers navn:
Bestillers telefon/mobil:
Bestillers e-post:

LEIEDATO TIL:

BESTILLINGSINFO

LEIEDATO FRA:
X

(Hvis flere dager)

Leiebeskrivelse (Sett kryss)

Beskrivelse

Helgeleie, fredag 16 – mandag 08
Dagleie, inntil 12 timer
Leie flere påfølgende dager
Rabatt: Dag 2 -33%, f.o.m. dag 3 -50%

Servering/catering
(Besørget av utleier)

Kunde besørger servering/catering
(Vaskegebyr påløper ved egen servering)

Ønsker bedriftspresentasjon
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