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Leie av lokaler på Vøienvolden 
Vi leier ut flotte lokaler med hage og tun til deg som ønsker å arrangere selskap i 
forbindelse med en av livets store dager. Eller kanskje til et seminar eller møte i 
jobbsammenheng. Vøienvolden er Oslos mest komplette og best bevarte løkkeanlegg 
med en historie som skriver seg tilbake til 1683. 
 

Leiebetingelser.  
. Lokaler, tun og hage er i utgangspunktet tilgjengelige fra 09.00 – 01.00 
. Det er lov å ha med medbragt drikke og medbragte kaker. 
. Leie av glass               30,-/sett 
. Korkpris               50,-/flaske 
. Vi har stort sett det meste av glass og servise. 
. Leietaker besørger selv duker, pynt og te-lys. 
. Lange lys og kubbelys er IKKE tillatt. 
. Av hygienehensyn er det ikke fri tilgang til bruk av kjøkken. Kjøkkenbetjening kan 

leies på timesbasis. 
. Booking ansees ikke som endelig bekreftet før leiebeløp/faktura er betalt 
. Ved avbestilling inntil 30 dager før arrangementsdato belastes halve leiebeløpet, ved 

avbestilling senere enn 30 dager før belastes hele leiebeløpet og 50% av kuvertprisen 
for eventuell catering. 

 
 

Leiepriser 
. Inntil 35 personer: 
. Potetkjeller med hellelagt område søndag-torsdag sommersesong    6.000,- 
. Potetkjeller med hellelagt område fredag-lørdag sommersesong    7.500,- 
. Potetkjeller vinter          7.000,- 
. Inntil 50 personer; hele tunet med Potetkjeller      7.500, 
. Inntil 65 personer; hele tunet med Potetkjeller     10.000,- 
. Inntil 90 personer; hele tunet med Potetkjeller     15.000,- 
. Over 90 personer; hele tunet med Potetkjeller    25.000,- 

 
Tilleggstjenester 

. Konsulenttjenester mat, vin, kurs, smakinger, pr time        600,- 

. Vask            1.800,- 

. Servitør/rydd, pr time             350,- 
 

 
Catering/arrangementer 

. Smaking for inntil 30 personer        7.500,- 

. Mat og drikke i kombinasjon inntil 30 pers     12.000,- 

. Tillegg for cateringoppdrag under kr 6.000       1.500,- 
 

Prisene gjelder fra 9/10 2017                


