GENERELLE BETINGELSER FOR SELSKABER
RESERVATION
Aftalebekræftelse returneres i underskrevet stand
MINIMUMSANTAL
Minimumsantal på 25 personer (voksende) for afholdelse af privat selskab i separat lokale og med
selskabsmenu.
SELSKABSPAKKER OG VARRIGHED
Frokostpakken/selskaber starter enten kl. 12.00 eller kl. 13.00 og har en varighed på 5 timer.
Aftenpakken og Bryllupspakken starter enten kl. 17.00 eller 18.00 og har en varighed på 8 timer.
Aftenselskaber i Gourmetsalen skal slutte kl. 01.00 og der er ikke mulighed for forlængelse af
sluttidspunktet.
Aftenselskaber i Prinsessesalen skal slutte kl. 02.00 og der er ikke mulighed for forlængelse af
sluttidspunktet.
ANNULLERING
Annullering, reduktion, ændringer eller lignende skal altid foretages skriftligt
I kan omkostningsfrit reducere det bestilte antal med:
100% indtil 90 dage før arrangementsdato
50% indtil 45 dage før arrangementsdato
20% indtil 30 dage før arrangementsdato
2% indtil 2 dage før arrangementsdato
Afbestillingsgebyr bortfalder i det omfang den pågældende kapacitet sælges til anden side.
DEPOSITUM & BETALING
Handelsbanken, reg. nr. 0890, konto nr. 1127809
1. Ved indgåelse af aftalen, skal der indbetales DKK 12.000 i reservationsgebyr for bryllupsfester
og DKK 8000,- i reservationsgebyr for alle andre selskabstyper.
Reservationsgebyret betales ikke retur ved annullering af selskabet/arrangementet. Men
fratrækkes den samlede faktura, efter afholdelse af arrangementet.
2. Ca. 3–6 uger før arrangementsdato fremsendes der en forskudsopkrævning på 80 % af det
estimerede regningsbeløb.
Beløbet fastsættes af Fredensborg Store Kro, når menuen er aftalt.
3. Det resterende beløb betales efter afholdelsen af arrangementet.
Betaling skal ske senest 8 dage efter modtagelse af fakturaen.

Der tilbydes reducerede værelsespriser til overnatning i forbindelse med et selskab afholdt på
Kroen. Skal værelserne betales individuelt af selskabsgæsterne, udarbejdes der et unikt
værelseslink som værtsparet skal dele med deres gæster. Det unikke link giver adgang til
værelserne og de reducerede priser.
CHECK IN
På ankomstdagen kl. 15.00
CHECK UD
På afrejsedagen kl. 11.00
DIVERSE
Alle nævnte priser er inkl. 25% moms og betjeningsafgift. Hvor intet andet er nævnt, er prisen per
person per servering/stk./døgn. 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.
Fredensborg Store Kro
Slotsgade 6 3480 Fredensborg Tlf. 7171 2121 Info@storekro.com www.storekro.com

