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Upplýsingar 

Fullt nafn:  .......................................................................................................................................................................................................

Kennitala:  .......................................................................................................................................................................................................

Heimilisfang:  ................................................................................................................................................................................................

Netfang:  ...........................................................................................................................................................................................................

Farsími:  ............................................................................................................................................................................................................

Leigutími, verðskrá og fjöldi manna 

❑  Laugardagur, kl. 16:00 - 22:00 -> 30.000 kr. - Dagsetning:…………………..…………………..………………………. 

❑  Sunnudagur, kl. 10:00 - 22:00 -> 45.000 kr. - Dagsetning:…………………………………………………………………. 

Panta þarf salinn með 10 daga fyrirvara. Til að fá nánari upplýsingar vinsamlegast hafið samband við okkur í 
síma 552 3870 eða á alliance@af.is 

❑  Fjöldi manns (u.þ.b): …………….. Hámarks fjöldi í salnum er 70 manns. 

Skilmálar 

• Afbókun þarf að berast eigi síðar en 2 dögum fyrir leigudag.  
Að öðrum kosti mun Alliance Française innheimta 1/2 leiguverð salar, skv. 
verðskrá. 

• Hámarks fjöldi í salnum er 70 manns. 
• Leigutaki ber samt sem áður fulla ábyrgð á þeim einstaklingum sem eru í Alliance Française í 
Reykjavík á leigutímanum. 

• Það má EKKI nota mannbrodda innanhúss, taka bækur með sér heim, setja glös á hillur 
bókasafnsins, reykja í salnum, nota skrifstofu framkvæmdastjórans, skrifstofu móttökunnar eða 
stofu kennaranna. 

• Það er bannað að nota útganginn við Norðurstíg nema í neyðarástandi. 

• Hægt er að nota skjávarpa en það er mikilvægt að slökkva á honum að notkun lokinni. 

• Hægt er að nota diskana, hnífapörin, glösin, uppþvottavélina (við gefum leiðbeiningar) o.s.frv. 
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• Hægt er að nota kennsluherbergin en mikilvægt er að ganga frá þeim samkvæmt myndunum sem 
fylgja. Alliance Française í Reykjavík notar þessi herbergi snemma á mánudögum fyrir kennslu. 

• Leigutaki getur komið með allt sem hann þarf. Það þarf hinsvegar að taka allt með sér eftir að 
notkun lokinni. Best er að taka ruslið með sér. Annars er hægt að skila ruslapokunum í eldhúsið. 

• Þrif eru ekki innifalin. Vinsamlegast skilið húsnæðinu í sama ástandi og tekið var við því. 

Upplýsingar vegna greiðslu 
  

 
Samningur 

Ég hef lesið, skilið og samþykkt skilmála Alliance Française í Reykjavík. 

Undirskrift                                                 Dagsetning 

Myndir af kennsluherbergjunum 

Paris 

!  

❑Heimabanki (aukagjald: 150 kr.) ❑ Millifærsla ❑  Reiðufé

kt. ………..…………………………..………..………….. 0137-26-000378 greiðsla ekki síðar en 5 dögum

kt . 420169-1839 fyrir leigudag 

Tilvisun: alliance@af.is
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Bordeaux 

$  

Marseille 

$  

Neyðarnúmer 

Jean-François Rochard (enska), framkvæmdastjóri: 861 6667 

Florent Gast (íslenska), umsjónarmaður: 845 7469
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