GENERELLE BETINGELSER
Alle priser er angivet i Danske kroner og 25% moms er inkluderet i prisen.
Ved betaling med udenlandske kreditkort pålægges gebyr. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl,
årgangsændringer på vinen o.lign.
Betalingsbetingelser
Alle priser er baseret på deltagelse af minimum 20 voksne. Gælder også brunch, bryllup, konfirmation,
reception mv. Priser for deltagelse af færre personer skal aftales særskilt.
Vores betalingsbetingelser er netto kontant eller ved fakturering. Ved fakturering er betalingsbetingelserne 8
dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling pålægges rente på 1,5% pr. mdr. samt et rykkergebyr på kr.
100,-.
Ved alle selskaber og arrangementer i separat lokale skal der indbetales et reservationsgebyr på kr. 5.000,
som ikke tilbagebetales ved annullering, men fratrækkes den endelige faktura.
Ved afholdelse af alle typer selskaber afregnes det fulde beløb samme dag som selskabet finder sted.
I særlige tilfælde forbeholder Regatta Pavillonen sig ret til at opkræve forudbetaling på 100% af det
aftalte beløb.

Afbestillingsbetingelser og reducering
Ved annullering eller reduktion i deltagerantallet på mere end 10% har Regatta Pavillonen krav på følgende
godtgørelse:
• Det endelige kuvertantal skal oplyses til Regatta Pavillonen 7 dage inden arrangementets afholdelsesdato.
• Ved reducering af kuvertantal senere end 7 dage før arrangementet faktureres de reducerede kuverter til
fuld pris.
• Afbestilles arrangementet mindre end 60 dage inden afholdelse, faktureres der 20% af den aftalte pris.
• Afbestilles arrangementet mindre end 30 dage inden afholdelse, faktureres der 50 % af den aftalte pris.
• Afbestilles arrangementet af Regatta Pavillonen selv, tilbagebetales det fulde depositum.
Ved annullering forstås reduktion, afkortning, afbestilling og lignende.
Ved udeblivelse betales fuld pris inkl. moms for hele arrangementet.
Regatta Pavillonen har krav på at blive holdt skadesløs for udgifter til særligt aftalte ydelser, der ikke kan
afbestilles f.eks. musik, dekorationer, særlig indkøbte ydelser fra tredjemand og lignende.
Force majeure
Ved strejke, lockout, ildløs, forstyrrelser i el- og gasleverancer, begrænsninger i leverancer af produkter eller
andre ekstraordinære forhold, der ligger uden Regatta Pavillonens kontrol, er Regatta Pavillonen berettiget til
annullering, indskrænkning eller ændring i arrangementet uden erstatningspligt over for kunden.

