Reservation

Tilbuddet er først gyldig og en endelig bekræftelse, når Fredensborg Store Kro har
modtaget aftalen i underskrevet stand. (også OK at bekræfte retur på mail)
Tilbuddet kan frit annulleres af Fredensborg Store Kro, hvis aftalen ikke er
returneret inden 14 dage fra aftalen, blev fremsendt.

Lokaleleje og tidsrum

I alle møde/konference tilbud er standard starttidspunkt kl. 09.00 og afslutning i
lokalet kl. 17.00. Hvoraf aftenophold i mødelokalerne ikke er en del af tilbuddet.
Frokost serveres i fællesrestauranten imellem kl. 12.00 – 13.00, tidspunkt skal
oplyses inden ankomst samt evt. allergener og kosthensyn.
Middag serveres i fællesrestauranten med start kl. 18.00 – 19.00, tidspunkt skal
oplyses inden ankomst samt evt. allergener og kosthensyn.
Baren og restauranten lukker som udgangspunkt kl. 22.00. Der kan tilkøbes
barløsninger, som kan forlænge åbningstiden til kl. 01.00.

Annullering

Annullering, reduktion, ændringer eller lignende skal altid foretages skriftligt
I kan omkostningsfrit reducere det bestilte antal med:
100% indtil 60 dage før arrangementsdato
50% indtil 30 dage før arrangementsdato
20% indtil 10 dage før arrangementsdato
5% indtil 2 dage før 1. arrangementsdato
Afbestilling skal for at være vederlagsfrit, være os i hænde senest kl. 16:00 på dagen
for sidste rettidige afbestilling
Afbestillingsgebyr bortfalder i det omfang den pågældende kapacitet sælges til
anden side.

Betaling

Kontroller venligst, at faktureringsadressen på bekræftelsen er korrekt.
Fredensborg Store Kros faktura er udstedt inkl. moms.
Netto, 8 dage
Rykkergebyr DKK 100,- pr. rykker.
Rente 2 % pr. påbegyndt måned af forfaldende faktura.
Efter endt møde/konferenceophold fremsendes fakturaen samlet til mødebookeren.
Det er ikke muligt at afregne individuelt i receptionen for mødepakker og
overnatning.

E-faktura

Ønskes fakturaen tilsendt elektronisk bedes I venligst oplyse os om jeres EAN
nummer ved reservation

Deltagerliste

Deltagerlisten for overnattende gæster bedes fremsendt til os senest 2 uger før
arrangementet.

Agenda:

Agendaen for mødet bedes fremsendt til os senest 1 uge før arrangementet.

Check in

På ankomstdagen kl. 15.00

Check ud

På afrejsedagen kl. 11:00

Diverse V

Vi tillader os at tage forbehold for udefra kommende pris- og/eller afgiftsændringer,
der måtte forekomme før afholdelsen af jeres arrangement.
Fredensborg Store Kro holdes skadesløs for udgifter til særligt aftalte ydelser og
enhver udgift ved for eksempel musik, underholdning eller lignende, vil blive dig
viderefaktureret. Ved udeblivelse betales fuld pris for hele arrangementet.

Slotsgade 6 3480 Fredensborg Tlf. 7171 2121 Info@storekro.com www.storekro.com

