BETINGELSER
Vi ønsker at planleggingen til ditt arrangement går så enkelt og greit som mulig.
Om du vurderer eller allerede har booket selskap hos oss, ber vi deg lese gjennom
betingelsene under før du starter planleggingen.
Bestilling
Bestilling av arrangement er gyldig når vi har fått bekreftet pr e-post
Avbestilling og endring av antall
Det avtales estimert antall ved booking. 14 dager før arrangementet skal det gis skriftlig
beskjed om antall påmeldte. Justeringer må vi regne med, og det kan skje i følgende skala uten
økonomiske konsekvenser:
Avbestilling av hele arrangementet:
8 uker før arrangementsdato for grupper over 100 personer
4 uker før arrangementsdato for grupper opptil 100 personer
For avbestilling senere enn ovennevnte frister, belastes bestiller 55 % av avtalt kuvertpris
For avbestilling samme dag, eller uteblivelse, belastes bestiller 100 % av avtalt kuvertpris
Hvis kuvertpris ikke er avtalt, regnes lokalleie + 400,- pr pers.
Reduksjon av antall:
2-1 uker før arrangementsdato – 10 % av opprinnelig bestilling.
Betaling
betales ved arrangementets slutt, om ikke annet er avtalt.
Ved faktura, påløper det et gebyr på 100,Kjøreplan
Kjøreplan / kursprogram skal sendes oss 2 uker før arrangementet. Vi trenger også vite
om taler / underholdning som skal gjennomføres under middagen
Prisavtalens gyldighet
Avtalte priser er bindende for begge parter, Restaurant Kommandanten forbeholder seg
imidlertid retten til å justere prisene som følge av kostnader ved økte skatter og avgifter, eller
andre forhold utenfor restaurantens kontroll.

Ansvar for skade
Bestiller står ansvarlig for skade som påføres bedriften som følge av uaktsom eller
forsettlig opptreden av deltakere

Force Majeure
Hendelser utenom avtalepartenes kontroll – f.eks streik, lockout, brann etc, som gjør det
umulig å oppfylle forpliktelser i denne avtalen – gir rett til å heve avtalen uten erstatningskrav.
Verneting
Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i denne avtalen, eller mellom gjester og
restaurant Kommandanten skal behandles etter Norsk rett. Dersom tvisten ikke løses i
minnelighet, skal Forsvarsbygg eiendoms verneting gjelder.

Praktisk info
Bordoppsett
Vi setter opp bordet etter antall og lokalets størrelse. Om dere har egne ønsker, etterkommer vi
selvsagt de, så langt det lar seg gjøre.
Oppdekking
Vi dekker bord med hvit duk og dekketøy etter menyvalg. Sølvlysestaker og hvite lys. På
servietter har vi et fargevalg mellom hvite / røde eller lilla. Dere er velkommen til å ha med alt av
bordpynt selv, om dere ønsker andre farger etc.
Blomster
Kan dere gjerne ha med selv, eller vi kan bestille for dere. Gi oss beskjed om det skal leveres hos
oss i forkant av arrangementet.
Pynting av lokalet
Dere er velkommen til å pynte lokalet dagen før, så lenge det er ledig og klargjort. Dette vet vi
dessverre ikke før tett på arrangementsdato. Vi kan være behjelpelig med mindre bordpynt om
ikke tiden din strekker til. Det gjelder da blomster, servietter bordkort i hht bordplan etc.
Allergier og andre matbehov
Allergiliste/ mathensyn må være oversendt til oss minst 1 uke før arrangementet, vi har alternative
menyer til det meste.

Barn
Vi har også egen barnemeny for barn mellom 3 – 12 år, eller halv porsjon til halv pris på våre
menyer.
Medbrakt
Alt av mat og drikke kjøpes gjennom oss. Det er ikke anledning til å ha med noe av dette selv.
Konsekvens av dette er bortvisning fra området.
Kaker er det imidlertid mulighet til å ha med selv, dette koster 40,- pr pers barn / voksen. Dere
leverer da kakene til oss, vi tar oss av servering, rydding og oppvask.
Lokaler
Vi har 3 rom i restauranten, der det største tar opptil 22 personer, for større grupper gjelder
lokaler i festningsmuren. Her betales det leie fra kr 2500,- kommer an på hvor stort lokale dere
trenger. Dette inkluderer AV utstyr og vertskap. Her har dere også egen bar betjent av oss frem
til kl 02:00, og dere kan disponere lokalet frem til kl 02:30
Gaver og utstyr
Dere kan gjerne sette igjen både gaver og utstyr, så lenge lokalet står ledig dagen etterpå. Dette
må avtales på forhånd.

