Selskabs betingelser

Selskabs betingelser
for selskaber og møder
Nedenstående betingelser er gældende selskaber og møder afholdt i Ebberup Hallerne, hvor der
enten betales lokaleleje og/eller forplejning leveret af Ebberup Hallernes Cafeteria (EHC).

1. Bestilling
Bestilling af arrangement kan ske skriftlig eller mundtlig til EHC med min. følgende information
om arrangementet.


Bestiller navn



Kontakt informationer



Anledning



Dato



Klokken fra og til



Antal personer



Bordopstilling



Forplejning



Priser

EHC fremsender herefter skriftlig bekræftelse, med beskrivelse af arrangementet. Bestiller skal
straks efter modtagelse gennemlæse bekræftelsen, og kontakte EHC såfremt indhold af
bekræftelse ikke stemmer overens med det aftalte, senest 3 hverdage efter modtagelse.
Hvorefter bekræftelsen betragtes som endelig og danner baggrund for arrangementet, herunder
dato, klokkeslæt og antal personer.

2. Forbehold for prisændringer
EHC forbeholder sig ret til at regulere priserne såfremt, der sker ændringer i moms eller afgifter
og force majeure, som er uden for EHC indflydelse.
Bestiller vil omgående blive skriftlig informeret om eventuelle prisændringer.
Priser i fremsendte bekræftelse, for arrangementer der ikke er i indeværende år, er normalt
reguleret efter almindelige prisstigninger på ydelser og råvarer.

3. Ophævelse af arrangement
EHC forbeholder sig ret til at ophæve arrangement, såfremt dele eller hele af arrangementet
videresælges til 3. part, uden af EHC er blevet informeret om videresalg.
Ophævelse berettiger ikke til nogen form for erstatning.
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4. Forsikring
Ved brug af Ebberup Hallerne og tilhørende materiel, gælder almindelige forsikrings
bestemmelser for fritid og idræt.
Ved tyveri, f.eks. i omklædningsrum, gælder egen private indbo forsikring.
Ved person skade, gælder egen private ulykkesforsikring.
Forvoldes der person- eller materiel skade, gælder egen private ansvarsforsikring.
Det påhviler den enkelte selv, at anmelde eventuelle forsikringsmæssige skader til eget
forsikringsselskab.
Vær opmærksom på, at der kan rejses yderligere erstatnings ansvar, overfor enkelt personer
eller arrangør, ved groft hærværk af eller bevidst forkert brug af hallens materiel samt bygninger.

5. Glemte sager
Glemte sager, f.eks. tøj, flasker, sko osv., findes i kassen under trappen i forhallen.
Glemte værdigenstande opbevares i cafeteriet og kan afhentes i åbningstiden.
Alle glemte sager opbevares i højst 1 kvartal, hvorefter de deponeres på genbrugspladsen.
Hallen er ikke erstatningsansvarlig overfor glemte sager, herunder værdigenstande.

6. Hallens område
Ebberup Hallerne ejer, drifter og har vedligeholdelse af området afgrænset, fra flisebelægning
ved hovedindgang til bygninger inklusiv udvendig mur areal, bestående af oprindelige Hal 1,
tilbygning Hal 2 samt depot tilbygning.
Øvrig areal afgrænset af indhegning, herunder parkeringsplads, boldbaner og atletikbane, tilhører
og vedligeholdes af kommunen.

7. Hallens materiel
Hallen råder over et bredt udvalg af forskellige materiel til diverse idrætter, der efter aftale kan
lånes. Lånt materiel skal efter endt brug returneres til deres respektive pladser.
Der er ligeledes erstatnings ansvar for alt lånt materiel, herunder også fast materiel i hallerne,
f.eks. mål, springgrav, badmintonnet osv. – se også punkt 4.

8. Egen forplejning
Der må ikke medbringes egne drikkevarer og fødevarer på Ebberup Hallernes område, med
mindre dette er aftalt skriftligt med Centerlederen.

9. Betaling
EHC kan kræve hel eller delvis betaling for arrangementet i form af depositum, dette vil fremgå af
bekræftelsen. Såfremt der opkræves depositum, skal depositum betales senest 5 hverdage efter
modtagelse. Depositum fratrækkes den endelige faktura.
Såfremt et depositum ikke betales rettidigt, betragtes dette som en afbestilling af arrangementet.
Betaling af arrangementet skal ske senest 10 dage efter modtagelse af faktura.
Ved forsinket betaling kan opkræves 1,5% renter af den samlede faktura samt
administrationsgebyr.
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10. Reduktion & Afbestilling
Et arrangement kan frit afbestilles indtil 30 dage før arrangementet afvikles. Afbestilling skal ske
skriftligt til EHC.
Afbestilling er når der foretages helt eller delvist annullering, reduktion, afkortning eller lignende
ændringer i arrangementet.
Reduktion
Fra og med 30 dage før arrangementet afvikles gælder følgende reduktion og afbestillings regler,
hvor alle reduktioner skal ske skriftligt til EHC.


Indtil 20 dage før – kan der ske en reduktion på op til 50% af arrangementet.



Indtil 10 dage før – kan der ske en reduktion på op til 35% af arrangementet.



Indtil 5 dage før – kan der ske en reduktion på op til 10% af arrangementet.



Indtil 3 dage før – kan der ske en reduktion på op til 5% af arrangementet.

Ved reduktion større end ovenstående samt afbestilling har EHC krav på en erstatning svarende
til fuld pris på det bestilte arrangement.
EHC har ligeledes krav på erstatning på ydelser, der er bestilt ved ekstern leverandør, på vegne
af bestiller.

11. Generelle forbehold & Force Majeure
Såfremt EHC’s forpligtelser skulle påvirkes af strejke, lockout, blokade, krig, begrænsninger i
leverancer eller andre omstændigheder, som EHC ikke er herre over, samt hvis underskriver ikke
overholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale, er EHC berettiget til at hæve aftalen uden
af den grund at være forpligtet til nogen form for erstatning.

12. HORESTA
Udover ovennævnte betingelser og eventuelle andre skriftlige aftaler, følges de almindelige
bestemmelser i HORESTA aftalen.

13. Tvister
Tvister angående fortolkning eller brug af denne aftale skal afgøres ved en dansk domstol, med
Odense Byret som første instans.

Disse betingelser er senest opdateret: januar 2017
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