BETINGELSER
Ved bestilling af selskab på COZY fremsendes der en bekræftelse pr. mail. Ved modtagelse af bekræftelse indsættes
reservationsgebyr kr. 2500,- på vores konto i Handelsbanken: 7624 000 201 64 67.
Såfremt reservationsgebyret ikke er os i hænde inden 8 dage, forbeholder COZY sig retten til at annullere aftalen.
Reservationsgebyret fratrækkes prisen efter afholdelse af selskab, ved afregning.
Arrangementet afregnes kontant ved afslutning.
Vi gør opmærksom på at bestilleren er over for COZY ansvarlig for dækning af diverse udgifter, selv om der betales
individuelt, idet alle omkostninger, der ikke bliver betalt af de individuelle deltagere, automatisk debiteres
hovedregningen.
Lokaler
Der aftales fra gang til gang hvor længe man kan have lokalet. Såfremt der ligger timer efter 23.00, forbeholder vi os
ret til at fakturere for disse.
Afbestillingsbetingelser:
Der skal betales et reservationsgebyr på 2.500 DKK, for at booke arrangementet, dette bliver ikke tilbagebetalt,
såfremt reservationen annulleres.
- Afbestilles det mellem 6 og 4 uger før koster det 25 % af den aftalte pris pr. kuvert.
- Afbestilles det mellem 3 og 1 uge før betales 50% af den aftalte pris pr. kuvert.
- Afbestilles det 1 uge før eller senere afregnes 100 % af den aftalte pris pr. kuvert.
Ved dødsfald eller alvorlig kritisk sygdom hos afbestilleren eller i dennes nære familie, kan der frit afbestilles uden
omkostninger. Dette skal meddeles til restauranten hurtigst muligt.
Øvrige betingelser:
Bliver der under arrangement anvendt konfetti, røgeffekter, maling, dyr og andre ting der kræver ekstra rengøring er
COZY berettiget til at fakturere for dette.
Alle anvisninger fra personalet skal følges.
Bliver der røget i lokalet, skal kunden betaler for alle udgifter og gener det måtte skabe for restauranten, også
godtgørelse samt eventuel erstatning for aflyste arrangementer i lokalet/lokalerne de efterfølgende dage.
Strejke, lockout, brandskade, forsyningsproblemer eller lignende skade, indskrænkninger i leverancer, samt lignede
uforudsigelige hændelser uden for COZY Cafè & Restaurant (Force Majeure), berettiger restauranten til at hæve
aftalen uden skadeserstatning af nogen art. Der tages sædvanligt forbehold over for statsmagtsindgreb over for
branchen som f.eks. afgiftsændringer eller lignende, der berettiger restauranten til tilsvarende prisforhøjelser.
Eventuel reklamation skal ske inden kontant betaling.

Navn og dato
Ved underskrift accepteres tilbuddet, samt betingelser.

