
 

 

GENERELLE BETINGELSER 
 

Alle priser er angivet i Danske kroner og 25% moms er inkluderet i prisen.  
Betaling kan ske med Dankort, Mobile Pay eller kontanter.  
 
Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl, årgangsændringer på vinen o.lign. 
 
Alle priser er baseret på deltagelse af minimum 20 voksne med mindre andet aftales. 
Det gælder også Brunch, bryllup, konfirmation, reception mv.  
 
Vores betalingsbetingelser er følgende: 

Der opkræves depositum ved bestilling af alle selskaber på Kr. 5000 som modregnes den endelige 
faktura. 
 
Bekræftelse af endeligt gæsteantal skal ske senest 7 dage før arrangementets afholdelsesdato. 
Ved samme lejlighed indbetales den aftalte kuvertpris for ad libitum arrangementer, fratrukket det 
indbetalte depositum. Ved eventuel forlængelse udover den normal fastsatte tid afregnes beløbet 
ved arrangementets afslutning. 
 
Ved arrangementer hvor drikkevarer afregnes efter forbrug, betales det fast aftalte beløb ligeledes 
7 dage før arrangements afholdelses dato. Det resterende beløb for drikkevarer, eventuel 
forlængelse m.m ( - depositum ) afregnes ved arrangementets afslutning.  
 
Når det endelige deltagerantal er modtaget fremsender vi en faktura på det aftalte beløb.  Pengene 
skal indbetales på vores konto i Nordea Reg. nr. 2355 konto nr. 6285249676, med tydelig angivelse 
af faktura nummer, så vi nemt kan genkende indbetalingen.  
 
 
Annullering: 
Annullering af arrangement skal ske skriftligt, senest 8 uger før arrangementets afholdelsesdato. 
I modsat fald kan Regatta Pavillonen opkræve optil 90 % af forventet omsætning på 
arrangementets afholdelsesdato. 
 
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 25% af den aftalte pris. 
• Afbestilles arrangementet mindre end 30 dage inden afholdelse, faktureres der 50 % af den aftalte pris.  
• Afbestilles arrangementet mindre end 7 dage inden afholdelse, faktureres der 90 % af den aftalte pris. 
• Afbestilles arrangementet af Regatta Pavillonen selv, tilbagebetales det fulde depositum/ beløb  
 
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. 
 
 
 
 
 
 


