
Udlejning af indendørslokaler til bl.a. hundetræning 

• Mangler I indendørs lokaler til hundetræning, rally og andre typer af hundehold i Århus?
• Går I med planer om at afholde kurser og har brug for teori lokale med adgang til toilet,

tekøkken og indendørs lokaler til praktiske øvelser med hundene samtidig?

Hundehaven Potefryd i Brabrand tilbyder at leje vores lokaler. 

Vi ved, at det kan være svært at gennemføre f.eks. hundetræning i bl.a. vintermånederne pga. 
vejret, og fordi det bliver tidligt mørkt.  

Ved at leje indendørs lokaler, har I mulighed for at gennemføre flere hold og få flere tilmeldte.  
True Skov ligger i gåafstand fra Hundehaven og kan inddrages i f.eks. undervisning i ”nose-work”. 

Vi tilbyder følgende: 
• Leje af lokaler (ca. 350 kvm. fordelt på flere store gårde), som er indrettet specifikt til

hundehold. Tidspunkt: hverdage fra kl. 18.15 - 23.00 og weekenddage fra 9.30-17.30.

- Få et indtryk af lokalerne på vores Facebookside
her: https://www.facebook.com/hundehavenpotefryd/?ref=bookmarks

- Lokalerne bliver til dagligt brugt til at passe op til 30 hunde i Hundehaven Potefryd.

- Imod et lille ekstra gebyr er I velkomne til at bruge vores opbevaringsrum til egne effekter, så de
ikke skal transporteres frem og tilbage.

Priser 8/7-2020 

Tidspunkt Længde Forbrug Pris 
Hverdage 1 time (adgang 30 min. før og 30 min. 

efter). Dvs. 2 timer i alt. Svarer til 125 
Kr. ex. moms pr. time. 

% varme 250 Kr. ex. moms 

Hverdage En hel aften % varme 500 Kr. ex. moms 
Weekender 1 time (adgang 30 min. før og 30 min. 

efter). Dvs. 2 timer i alt. Svarer til 125 
Kr. ex. moms pr. time. 

% varme 250 Kr. ex. moms 

Weekender En hel weekend % varme 750 Kr. ex. moms 

Hverdage og 
weekender 

Varme (uanset hvor lang tid, I lejer) 150 Kr. ex. moms oven 
i lejen. 

Leje af opbe- 
varingsrum 

Pr. md. 250 Kr. ex. moms 

Depositum Ved leje udover 1 dag. 1.000 Kr. ex. moms 
Mere faste aftaler om leje kan forhandles. 
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