Bröllop 2023
Boknings och betalningsvillkor
•
•
•
•
•
•
•

Bokning ska ske av beställaren genom epost och anses vara gjord då Skeppsviks
Herrgård bekräftat datumet för bokningen. Bekräftelsen sker till beställaren via
epost.
Vid bokning anses beställaren ha accepterat Boknings- och betalningsvillkor,
Avbokningsvillkor samt Övriga bokningsvillkor som framgår i detta dokument.
Bokningsavgift om 1500:- erläggs senast sju (7) dagar efter att Skeppsviks Herrgård
bekräftat bokningen. Om bokningsavgift ej erlagts inom sju (7) dagar kan
bokningen/datumet ej längre garanteras.
Bokningsgaranti om 10000:- erläggs senast 10 januari samma år som bröllopets
genomförande.
Bokningsavgift och bokningsgaranti erläggs till Bankgiro 5793-2659 (Umeå
Restauranginvest AB) Betalningen ska märkas med datum för bokning och namn.
Bokningsavgift och bokningsgaranti dras av från slutfakturan.
Slutbetalning sker efter överenskommelse, dock senast sju (7) dagar efter
arrangemanget.

Avbokningsvillkor
•
•
•
•
•

Avbokning ska ske skriftligt via epost.
Avbokning fram till tolv (12) veckor innan ankomst kan ske utan extra kostnad.
Avbokning fram till fyra (4) veckor innan ankomst kan ske mot avbokningsavgift om
7500:Vid avbokning därefter sker full debitering.
Bokningsavgift och bokningsgaranti återbetalas ej vid avbokning.

Övriga villkor
•
•
•
•
•
•
•
•

Antal gäster (kuvert) meddelas senast fyra (4 veckor) innan ankomst.
Minskning av antal kuvert kan utan kostnad ske fram till tre (3 veckor) innan
ankomst. Vid minskning av antal kuvert därefter, debiteras det ursprungligt angivna
antalet.
Senast sju (7) dagar innan ankomst ska beställaren lämna gästlistan för
bordsplacering, eventuell specialkost och eventuell logi.
Tillgång till logi kan garanteras tidigast 15.00 ankomstdagen. Utcheckning ska ske
senast 11.00 avresedagen.
Rökning är ej tillåtet på Skeppsviks Herrgårds område.
Det är ej tillåtet att medföra eller förtära medhavd alkohol på Skeppsviks Herrgårds
område.
Beställaren ska innan ankomst informera gästerna om förbudet mot medhavd
alkohol.
Vid förekomst av förtäring av medhavd alkohol förbehåller sig Skeppsviks Herrgård
rätten att permanent avbryta arrangemanget.

•
•
•
•

Vid avbrutet arrangemang på grund av förtäring av medhavd alkohol äger beställaren
inte rätt till återbetalning eller skadestånd i någon form.
Beställaren är ansvarig för eventuell skadegörelse som genom oaktsamhet eller
uppsåt uppkommit av deltagare.
Användande av fyrverkeri eller konfetti är ej tillåtet på Skeppsviks Herrgård.
Strejk, lockout, eldsvåda, inskränkningar i leveranser, begränsningar genom beslut av
myndighet eller laga hinder berättigar Skeppsviks Herrgård att häva bokningen utan
skyldighet att utge skadestånd i någon form.

