Bydalen 2013-06-30

Bokningsinformation för Konferens/Event
Dessa regler gäller vid bokning för grupper och konferenser på Bydalens Wärdshus AB (BWAB).

BOKNINGSBEKRÄFTELSE
För att bokningen skall vara bindande för BWAB, skall Arrangören ha erhållit en skriftlig bekräftelse.
Bokningsbekräftelsen är för BWAB bindande endast i vad som avser angivna priser och därmed för-knippade villkor. Om
annat icke angivits i boknings-bekräftelsen är denna gällande under 10 dagar från utskriftsdatum.
BESTÄLLNING
Accept av bokningsbekräftelse, beställning samt avbokningsregler sker genom att Arrangören till
BWAB insänder en vederbörligen undertecknad kopia av bokningsbekräftelsen. Denna skall då innehålla uppgift om:
− Antal deltagare, ankomst och avresa
− Antal konferens- och eller grupprum samt önskad konferensutrustning
− Antal och typ av måltider och eventuell specialkost
KOMPLETTERANDE AV BESTÄLLNING
Senast 14 dagar före ankomstdatum skall Arrangören skriftligen komplettera beställningen med namnlistor över deltagare
jämte önskemål om rumsfördelning.
ÄNDRING AV BESTÄLLNING OCH AVBOKNING
Ökning av antalet deltagare, måltider etc, debiteras enligt bokningsbekräftelse eller enligt separat
överenskommelse mellan BWAB och Arrangören. Minskning av antalet deltagare, måltider och lokaler
etc. kan ske utan kostnad för Arrangören om:
− detta skriftligen meddelas BWAB senast 14 dagar före ankomst och minskningen icke överstiger 10% av
beställningens värde.
Överstiger minskningen 10% av beställningens ursprungliga värde gäller följande:
− Avbokning senast 42 dagar före ankomst, fri avbokning
− Avbokning senast 21dagar före ankomst, faktureras med 50% av bokningens värde
− Avbokning senast 14 dagar före ankomst, faktureras med 100% av bokningens värde
− Om BWAB haft särskilda kostnader till följd av beställningen/avbeställningen skall dessa till fullo
betalas av Arrangören.
BETALNING
För att bokningen skall bli definitiv skall en förskottsbetalning erläggas om 25 % av förbokat värde, senast inom 12 dagar
efter bekräftelse-datum. Inbetalning görs till bankgironummer 173-0068. Resterande belopp samt eventuella tillägg
faktureras efter vistelsen. BWAB förbehåller sig rätten att vägra påbörjad incheckning av deltagare om Arrangören brister i
sin betalningsskyldighet. BWAB kan vid bristande betalning från Arrangören häva andra träffade avtal med Arrangören
eller kräva en säkerhet för avtalets fullgörande. Häver BWAB avtalet med hänvisning till detta stycke skall Arrangören utge
skadestånd beräknat enligt samma grunder som gäller för ändring av beställning. Arrangören är gentemot BWAB ansvarig
för full betalning av enligt avtalet uppkomna kostnader även i de fall dessa slutligen skall gäldas av enskild deltagare.
BWAB tar icke ansvar för betalning till tredje man av arrangemang som Arrangören gör i anslutning till vistelsen men
utanför detta avtal.

PRIS
Avtalade priser är exklusive mervärdesskatt, BWAB förbehåller sig rätten att ändra priset i den mån och i den utsträckning
BWAB på grund av myndigheters beslut påföres avgift som icke var känd vid avtalets ingående eller annan omständighet
som BWAB inte kunnat råda över.
UTHYRNINGSTID
Ankomst- och avresedag framgår av boknings-bekräftelsen. Ni får tillgång till boendet senast kl.16.00 ankomstdagen och
utcheckning sker senast kl.11.00 avresedagen. Meddela oss om Ni kommer senare än kl.18.00 ankomstdagen.
AVFLYTTNING
Gästen tar alltid hand om disk och sopor innan man lämnar boendet. Vid bristfällig undan plockning har BWAB rätt att
efterdebitera gästen från 1500 kr, beroende på boendets storlek. Besiktning av boende sker före avresa, kontakta
receptionen för mer information. Ej återlämnad nyckel debiteras med 2000 kr för att byta lås.
RÖKNING
Rökning är förbjuden i anläggningens samtliga byggnader. Överträdelse av bestämmelser om rök-och husdjursförbud
resulterar i saneringsavgift à 6.000 kr.
ÖVRIGT
Gästen är skyldig att följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för resa, boende och i övrigt.
Mellan kl. 22.00 och 07.00 skall Ni iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Skulle det orsakas skada på
fastighet eller inventarier kan gästen komma att ställas betalningsansvarig för detta. Gäst som ej följer angivna
ordningsregler kan avhysas omedelbart. Vad som ingår i bokningens pris framgår av bekräftelsen. Alla tillkommande
privata produkter och tjänster som beställts, skall betalas kontant senast i samband med utcheckning.

