Planlægger du et arrangement?

DANVA udlejer moderne møde- og kursusfaciliteter
tæt på motorvej og Skanderborg station.

Et let og fleksibelt valg
Der er mange grunde til at vælge Vandhuset til et kommende kursus,
møde eller en mindre konference. To byder sig dog især til.
For det første den centrale beliggenhed, der gør, at man let kan komme
til og fra stedet. Vandhuset i ligger i Skanderborg kun 5 minutters kørsel
fra motorvej E45 og 500 m fra banegården med mange daglige lyn- og
InterCity-togforbindelser til Århus, Aalborg, København og Herning.
For det andet tilbyder Vandhuset forskellige størrelser af mødelokaler, der
gør det attraktivt og fleksibelt for en lang række virksomheder, uanset
om de er store eller små. Som arrangør kan du vælge mellem kursus- og
mødelokaler med plads til 15, 30, 60 og 100.

Kursusfaciliteter til de kræsne
Vandhuset giver en god atmosfære. Kvalitet og komfort er nøgleord for indretningen af Vandhuset,
og vi kan derfor tilbyde kursusfaciliteter til de kræsne. Et lyst og smagfuldt auditorium og flotte og
funktionelle kursuslokaler monteret med det seneste AV-udstyr giver plads til i alt 160 besøgende.
En smuk kantine med eget køkken sørger for optimal service. Vandhuset byder herudover på en
automatisk styring af indeklimaet, så som gæst vil du altid føle dig godt tilpas - hele vejen rundt.

Lavenergiklasse 1

Regnvandsløsninger

Vandhuset er bygget i lavenergiklasse 1. Klassificeringen
betyder, at bygningens energiforbrug kun er halvt så stort
som bygninger, opført i forhold til nutidige forbrugskrav.

Vandhuset er et showroom i regnvandsløsninger, der holder
regnvandet væk fra kloakken. LAR er gjort til et skulpturelt
element af Vandhuset. Tagvandet samles i et nedløb, der
med en specialdesignet vandspyer sender vandet på en
vandring til jorden, først gennem en serie af bassiner til en
flot overgangszone mellem bygningen og ankomstarealet
og har herved skabt en landskabelig bearbejdning med
et miljøvenligt sigte. Vandet ender i et bassin nederst på
grunden og videre til en faskine.

Blandt de energibesparende løsninger er klimabafler til
kombineret opvarmning, køling og ventilation. Varmeforsyning såvel som køling hentes fra jorden vha. en
varmepumpe. Bygningens klimaskærm er desuden
forbedret isoleringsmæssigt og en effektiv solafskærmning begrænser behovet for køling til et minimum.

Kurser og møder med fuld forplejning
Forplejning ved heldagsarrangement består af :

Bestilling
Skal ske skriftligt via E-mail: danva@danva.dk.
Afbestilling

•

Hjemmebagt morgenbrød med smør, ost, marmelade, te og
økologisk kaffe (selvbetjening)

Afbestillingen skal ske skriftligt, og der vil ske fakturering af de
afbestilte ophold som en andel af den samlede aftalte pris efter

•

Frokostbuffet inkl. en /økologisk sodavand/te og økologisk
kaffe (selvbetjening)

følgende retningslinjer:

•

Buffet med hjemmebagt kage, te og økologisk kaffe (selvbetjening)

•

Afbestilling mellem 2 og 4 uger før; 25% faktureres

•

Frugt til fri disposition hele dagen.

•

Afbestilling mellem 2 og 13 dage før; 40% faktureres

•

Isvand i lokalet

•

Afbestilling dagen før kl. 10; 60% faktureres

•

Afbestilling senere end dagen før kl. 10; 100% faktureres

Heldagsarrangement inkl. leje af lokale med AV-udstyr pr. person kr. 375 excl. moms
Andre forespørgsler kontakt funktionschef Irena Bille, tlf. 87933506 eller E-mail
ib@danva.dk.

Reduktion af aftalt antal kan ske med maksimalt 10% indtil 2
dage før den aftalte levering skulle have været påbegyndt.

Sådan finder du os:
Vejbeskrivelse
Med bil: Fra E 45 tag frakørsel nr. 52 Skanderborg V. Kør ad Skanderborgvej og drej til venstre før
stationen ad Låsbyvej. I rundkørslen tages tredje afkørsel. Kør ad Godthåbsvej til nummer 83:
Vandhuset.
Med tog: IC tog fra Aalborg og Århus ankommer minuttal 14 og 41, fra Kolding, Odense og
København ankommer tog minuttal 58 og 28.
10 minutters gang fra stationen: Gå op ad bakken ad Låsbyvej. Skyd genvej over til Vandhuset af
stien til venstre (efter Galleri Draupner og før Loop Cirkeltræning ved byskiltet, før rundkørslen).
Vandhuset ligger ved skoven.

