
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

BetingBetingBetingBetingelser vedr. selskapsarrangemenelser vedr. selskapsarrangemenelser vedr. selskapsarrangemenelser vedr. selskapsarrangementttt    
    

1.1.1.1. GyldighetGyldighetGyldighetGyldighet    
Nedenstående betingelser gjelder i den utstrekning det ikke er truffet annen  
skriftlig avtale for arrangementet. 

    
2. Prisavtalens gyldighetPrisavtalens gyldighetPrisavtalens gyldighetPrisavtalens gyldighet 

De avtalte priser er bindende for begge parter. 
Bedriften forbeholder seg imidlertid retten til å justere prisene som følge av endrede kostnader ved økte  
skatter og avgifter, eller andre forhold utenfor bedriftens kontroll. 
Ved avbestilling av mer enn 10 % av det bestilte antall, forbeholder bedriften seg retten til å revidere prisene. 

    
3.3.3.3. BetalingBetalingBetalingBetaling    

Så sant ikke annet er avtalt, skal beløpet betales kontant ved avreise. 
Det kan på forhånd avtales kreditt. Dette vil i så tilfelle være nevnt i bekreftelsen. Kredittbeløpet faktureres da ved  
avreise og forfaller pr. 14 dager netto. 

    
4. Medbringelse av egne varerMedbringelse av egne varerMedbringelse av egne varerMedbringelse av egne varer 

I h.t. gjeldende alkohollovgivning er det ikke tillatt å nyte medbrakt alkohol i bedriftens lokaler. 
    

5.5.5.5. AvbestillingAvbestillingAvbestillingAvbestilling    
Avbestilling av hele arrangementet må skje senest 8 uker før arrangementet. 
Avbestilling for  inntil 10 % av antall deltagere kan skje innen 10 dager før arrangementet. Ved avbestilling senere 

       enn dette belastes arrangøren med 50 % av avtalt kuvert-pris. 
       Avbestilling samme dag som arrangementet skal holdes, eller uteblivelse, belastes med full kuvert-pris. 
       Ved avbestilling innen de satte frister tilbakebetales et eventuelt forskudd. 

Alle avbestillinger og endringer av bestillingen skal meddeles bedriften skriftlig for å være gyldig. 
    

6.6.6.6. Force majeureForce majeureForce majeureForce majeure    
Hendelser utenfor Mineralparken - for eksempel streik, lockout, brann, manglende leveranser etc. – gir bedriften  
rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar. 

    
7.7.7.7. Ansvar for skadeAnsvar for skadeAnsvar for skadeAnsvar for skade    

Arrangøren står ansvarlig for skade som påføres bedriften som følge av uaktsom eller forsettlig opptreden av selskapets deltagere. 
    

8.8.8.8. KlagerKlagerKlagerKlager    
For at eventuelle klager skal bli tatt i betraktning, må de fremsettes så snart det ble anledning til det, og senest ved  
avslutning av arrangementet.     

    
9.9.9.9. VernetingVernetingVernetingVerneting    

Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i denne avtalen eller på annet grunnlag, eller mellom gjester og bedriften,  
skal behandles etter norsk rett. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet, skal bedriftens eiendoms verneting gjelde. 

    
10.10.10.10. BekreftelseBekreftelseBekreftelseBekreftelse    

Arrangøren aksepterer ovenstående betingelser og innholdet i medfølgende bekreftelse så sant vi ikke har fått  
skriftlig tilbakemelding innen rimelig tid om annet. 

 


