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BETALINGS- OG 

AFBESTILLINGSBETINGELSER  
- Fester på La Oficina  

 

Depositum og betaling 

Vi fakturerer et a conto beløb på kr. 8.500 inkl. moms, når bestillingen er endeligt 
bekræftet.  
 

Senest 10 dage inden festens afholdelse betales 90 % af lokaleleje, bestilt mad, forventet 
forbrug af drikkevarer, evt. ekstraydelser samt evt. serviceringsgebyr og proppenge.  

- de 8.500 modregnes i denne indbetaling. 
 

Restbeløb faktureres umiddelbart efter afholdelse af arrangement.  

– betalingsfristen er netto 8 dage. 
 

 

Evt. afbestilling 

• Arrangementet kan afbestilles indtil 8 uger før afholdelse. Sker dette, tilbagebetales der     

kr. 4.000 af det betalte depositum på kr. 8.500 

• Fra 8 til 4 uger før arrangementsdato kan arrangementet afbestilles mod betaling af  
• 35 % af lokaleleje og alle bestilte ydelser. 
 

• Indtil 2 uger før arrangementsdato kan arrangementet afbestilles mod betaling af 60 % 
af lokaleleje og alle bestilte ydelser. 

 

• Indtil 1 uge før arrangementsdato kan arrangementet afbestilles mod betaling af 80 % 
af lokaleleje og alle bestilte ydelser. 

 
• Indtil 3 dage før arrangementsdato kan arrangementet afbestilles mod betaling af 90 % 

af lokaleleje og alle bestilte ydelser. 

 

• Ved senere afbestilling betales 100 % af alle bestilte ydelser. 

Betalt a conto beløb modregnes naturligvis i ovennævnte betalinger. 

Evt. nedjustering af deltagerantal 

Nedjustering af deltagerantal med op til 5 % af bestilt antal kan reguleres uden 

beregning indtil 2 dage før arrangementsdatoen.  
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Opsigelse fra La Oficinas side. 

La Oficina kan opsige samarbejdsaftalen med 4 måneders varsel til udgangen af 

en måned. Kunden kan ikke gøre krav gældende ved rettidig opsigelse fra La 

Oficinas side.” 

 

”Force majeure: 

La Oficina er ikke forpligtet til at opfylde aftalen, hvis omstændigheder uden for 

La Oficinas rimelige kontrol forhindrer opfyldelse, og La Oficina vil være ansvarsfri 

over for den anden part. Begivenheder, der kan medføre ansvarsfrihed, når de 

forhindrer aftalens opfyldelse, er f.eks.: arbejdskonflikter, strejker, lockout og 

enhver anden omstændighed, som La Oficina ikke har været herre over såsom 

brand, oversvømmelse og vandskade af de lejede lokaler, manglende 

energiforsyning og mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse 

med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte 

omstændigheder. 

Det bemærkes udtrykkeligt, at ovennævnte opregning af eksempler ikke er 

udtømmende, og at der kan tænkes andre eksempler, der falder ind under denne 

ansvarsbegrænsning. La Oficina er ikke ansvarlig for tab, skader, omkostninger, 

udgifter eller lignende, som I pådrager jer ved La Oficinas manglende evne til at 

levere den aftalte ydelse grundet force majeure. 

På tilsvarende vis er kunden ikke forpligtet til at opfylde aftalen, hvis der opstår 

uforudsete begivenheder i form af force majeure. 

 

 

 

 


