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BOKNINGS- OCH ANNULLERINGSVILLKOR 

 

1. BOKNING 

Bokningen träder i kraft när kunden bekräftar bokningen skriftligen till Wohls Gård. Kundens bekräftelse är 

bindande. 

 

2. BETALNINGSVILLKOR OCH FAKTURERING 

Vi debiterar uthyrnings- och städkostnaderna i förväg på faktura. 

För bokningar på mindre än 600 € debiterar vi bokningsavgiften 150 € och slutfakturan på samma faktura som 

skickas senast 1 månad före evenemanget. 

För bokningar över 600 € debiterar vi bokningsavgiften 150 € efter bekräftad bokning, slutfakturan skickas senast 

1 månad före evenemanget. 

Eventuella extra kostnader som inte har avtalats i förväg faktureras efter evenemanget. Vi förbehåller oss rätten 

att debitera beställaren för ev. överskridning av den avtalade tiden samt för tilläggskostnader som ev. 

specialarrangemang i anslutning till bokningen föranleder. 

 

Betalningstid 14 dagar netto (dröjsmålsränta 8%), ingen faktureringsavgift läggs till på fakturan. 

 

3. ÄNDRING / AVBESTÄLLNING AV EN BEKRÄFTAD BOKNING 

Ändringar / avbokningar skall alltid göras skriftligen. 

 

Mer än fyra månader före evenemanget 

Bokningen kan avbokas gratis senast 4 månader före evenemanget, men vi förbehåller oss rätten att debitera 

bokningsavgiften (150 €). 

 

 4 - 1 månad före evenemanget 

Vi debiterar 50% av bokningens totalpris. 

 

Mindre än en månad före evenemanget 

Vi debiterar hela bokningens totalpris (100%) 

 

4. UTHYRNINGSTID 

Utrymmena är tillgängliga för den bokade tiden, och vi förbehåller oss rätten att debitera för ev. 

tidsöverskridning. Eftersom det även  finns boende på herrgårdsområdet skall alla evenemang på Wohls Gård 

avslutas senast kl. 24:00. Cateringföretagen vi samarbetar med ansvarar för öppning och stängning av lokalerna. 

 

5. UTSKÄNKNINGSRÄTTIGHETER 

Du kan ta med dina egna alkoholdrycker till Wohls Gård. 

 

6. ÖVRIGT 

Det kan pågå flera evenemang på Wohls Gårds område samtidigt, i vilket fall ex. trädgården och stranden delas 

av alla evenemang. 

 

Vi vill värna om den kulturhistoriskt värdefulla miljö vi verkar i. Meddela därför alltid om ev. skador som har  

uppstått under evenemanget. Vi förbehåller oss rätten att debitera beställaren för ev. reparationskostnader samt 

för ev. tilläggsstädning. 
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