Bokningskontrakt Nybohovs Festlokal 2018
.....dag ... / ...... 2018, hyrtid: .....-......, gästantal (ca) .....
Hyra av festlokal med stolar/bord, porslin, serveringsutrustning för upp till 90 personer, bar med
ismaskin och kyl, samt stort extra kylrum.
Uthyraren har en ansvarig person på plats med god kännedom om lokalen och utrustning.
Uthyraren sköter öppning och låsning av lokalen, diskning och slutstädning.

Lokalhyra fredag 8.000:-. Hyrestid 7 timmarsblock före 01:00.
Lokalhyra lördag 9.500:-. Hyrestid 7 timmarsblock före 01:00.
Lokalhyra söndag-torsdag 5.000:-. Hyrestid 7 timmarsblock före 01:00.
 Förlängd hyrestid, före 18:00, 600:-/timme.
 Förlängd hyrestid fredag-lördag, 01:00-02:00, 1.500:-/timme.
Välj övrigt senast 14 dagar innan hyrtillfället:
Egen mat/endast lokalhyra, tillägg 40:- per person. Tillgång till ugnar.
Matbeställning från Nybohovs Festlokal. Vid beställning av Två/Trerätters-meny alt Buffé från
oss rabatteras priset med 40:- per person. Bindande antal 3 dagar innan festdatum.
Kaffe 15:- per person.
Uppdukning/iordningställande av lokal för buffé kostar 30:-/ kuvert och för middag 40:-/kuvert.
Köp av duk ”silkesoft” och servett kostar 25:- per kuvert.
Hyra av ljud/ljusanläggning inkl tillgång till trådlöst internet kostar 1.500:- per kväll
Hyra av kök med utrustning kostar 1.500:- plus ordinarie hyra för lokalen.
Hyra av gardin framför målning kostar 500:-.
Hyra av projektor kostar 300:-.
....................................................................................................................................
Kund betalar 4.000:- till bank- eller plusgiro som bekräftelse på bokningen (avräknas från
slutnotan). Ange hyresdagen och namn som referens på betalningen.
Betalningsvillkor, ändringar samt avbeställningsvillkor – se bilaga.
Hyresman förbinder sig att ersätta / återställa ev. uppkomna skador på lokal och inventarier.
Vi tillåter inte konfetti* eller glitter* i vår festlokal.
Dryck/mat lämnas vid ett tillfälle enl. överenskommelse. Extrainlämning debiteras 500:-.
Tillträde till lokalen sker enligt angiven hyrtid i detta kontrakt. Tänk på att sluttid för
hyrningen enligt detta kontrakt innebär att lokalen då skall kunna låsas.
Baren skall stängas 1 timme innan hyrestidens slut och musiken skall vara avstängd 30 minuter
före stängning. När lokalen lämnas skall borden vara avplockade, dukar borttagna och barkyl/bar
vara tömda. Dryck, presenter etc. kan hämtas dagen efter er fest.
För överskriden hyrestid debiteras 500.-/15minuter period. Alla priser är inklusive moms.
*för grov/extra, nedsmutsning av lokal/toalett tillkommer extra avgift från 350:SOM HYRESMAN, MINIMIÅLDER 25 ÅR, GODKÄNNER JAG OVANSTÅENDE VILLKOR
Namn

.................................................................................................... Tel:................................................................

Adress ..................................................................

Postnr; :............... Ort …………………………….………………

Personnr, vid fakturering

Sign

.....................................................................................

Datum

.....................................................................................

Ort

......................................

……………………......................................

Annan kontaktperson

...................................................................... Tel:................................................................
VI SAMARBETAR MED SVEA EKONOMI

Nybohovsrestaurang AB
Nybohovsbacken 50, 117 64 Stockholm

Plusgiro 927537-1

Telefon: 08-180900

Bankgiro 764- 6177

Fax: 08-6451112

mail: nybohov@gmail.com

BILAGA - VILLKOR M.M.
LEVERANTÖR
Nybohovsrestaurang AB Nybohovsbacken 50-52, 117 64 Stockholm, Tel.08-180900, nybohovsfestlokal@gmail.com,
Org.nr.: 556178-3647 Plusgiro 927537-1, Bankgiro 764-6177
PRISER
Priser är inklusive moms.
VAD INGÅR
Exklusiv tillgång till festlokalen. Tillställningens tid är 18.00 till 01.00 om inte annat avtalas. En lokalansvarig som också
sköter diskning ingår. Städning ingår men sällskapet måste lämna lokalen plockad och grovstädad. Personal ingår inte i
matpriser. Vi kan förmedla serveringspersonal för ert arrangemang.
VILLKOR
§ 1 BOKNING
Påskrift av bokningskontrakt samt inbetald bokningsavgift behövs för att bokning skall vara gällande.
§ 2 ÄNDRINGAR
Ändringar i gästantal får göras av kund fram till 3 dagar innan arrangemanget. Ändringar får dock inte medföra att värdet
av beställningen sänks med mer än 10% av originalbokningen.
§ 3 RESERVATION FÖR PRISHÖJNINGAR
Om kostnaden för anskaffning eller tillhandahållande av avtalade varor och tjänster ökar till följd av höjda skatter eller
andra omständigheter utanför vår kontroll, reserverar vi oss för eventuella pristillägg. Pristillägg skall omgående
meddelas beställaren.
§ 4 BETALNING
Förskottsbetalning av hela beloppet görs 1 vecka innan tillställningen vid beställning av privatperson om annat ej
överenskommits. Företag faktureras med 10 dagars betalningstid efter sedvanlig kreditprövning.
§ 5 AVBESTÄLLNING
Perioden 16 veckor till 8 veckor före tillställningsdagen, debiteras 50% av värdet på beställningen. Perioden 8 veckor till
1 vecka före tillställningsdagen, debiteras 75% av värdet på beställningen. Perioden 1 vecka fram till tillställningsdagen,
debiteras 100% av värdet på beställningen. 2 veckor innan tillställningsdagen önskar vi sista ändringar av menyn.
§ 6 FORCE MAJEURE
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig, eller krigsliknande tillstånd väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra
omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge
skadestånd.

