Udlejningsbetingelser
Lejeperiode
Lejeperioden er gældende for 3 dage, herunder dagen før dit arrangement, hvor servicen
afhentes/leveres, for selve dagen og den efterfølgende dag, hvor servicen afhentes/tilbageleveres.
Afholdes arrangementet i en weekend er lejeperioden dog 4 dage, hvor tilbagelevering af servicen skal
ske mandag. Bemærk at leveres servicen ikke som aftalt, kan vi opkræve ekstra leje.
Udlejers ansvar

•
•

- Udlejer sørger for at alt service leveres i komplet stand og forsvarligt emballeret.
- Udlejer sørger for opvask af alt service, når dette returneres efter endt arrangement. Opvask
er inkluderet i alle priser.
Lejers ansvar

•
•

- Lejer er forpligtet til at aflevere det lejede service i samme stand som ved modtagelse,
herunder at alt er i komplet stand og alt service er pakket korrekt ned i de rigtige
kasser/emballage, som ved modtagelse.
- Lejer skal sørge for at afskylle servicen inden afhentning/tilbagelevering, herunder:
Glas: Skylles ikke af, men tømmes for rester og vendes med hovedet op ad, sorteres og
pakkes ned i de korrekte bakker
Bestik: Afskylles så det ikke ligger med madrester og pakkes i samme kasser, som ved
modtagelse
Tallerkener: Skrabes rene for madrester og afskylles og pakkes tilbage i de rigtige kasser
Vaser: Vand og blomster fjernes og vaserne pakkes forsvarligt sammen
Servietter: Pakkes retur i kasserne, de blev modtaget i
*Overholdes ovenstående ikke, kan vi pålægge et ekstra gebyr.

•
•

- Eventuelle reklamationer skal ske omgående før servicen tages i brug ellers betragtes
leveringen som fejlfri.
- Manglende eller eventuelle ødelagte varer afregnes efterfølgende. Se generelle satser
nedenfor:
Ved manglende eller ødelagte varer under 5 stk. pr. del gælder nedenstående satser:
Bestik: 40,- pr. del Tallerkener – Salt: 85,- Tallerkener – Kähler: 115,- Vinglas og riflet
vandglas: 50,- Frederik Bagger vandglas (emerald & amber): 75,- Stofservietter: 40,Vaser: 120,Ved manglende eller ødelagte varer over 5 stk. per. del gælder nedenstående satser:
Bestik: 60,- pr. del Tallerkener – Salt: 100,- Tallerkener – Kähler: 180,- Vinglas og riflet
vandglas: 160,- Frederik Bagger vandglas (emerald & amber) 160,- Stofservietter: 100,- Vaser:
130,Transport og afhentning
Det er muligt at booke Nortable til at levere og afhente servicen. Prisen på fragt gælder dog
kun levering til kantsten. Priser på levering og afhentning ligger fra 200 kr.
Det er også muligt at lejer selv sørger for at afhente og tilbagelevere servicen.

Betaling
Ved bekræftelse af bookingen hos Nortable udstedes en faktura med et depositum, som svarer
til 25% af den samlede ordre og som bedes betales med det samme. De resterende 75%
betales senest 7 dage inden levering/afhentning af produkterne.
Ændring eller annullering af bestilling
Forekommer der ændringer bedes dette foretages i god tid, og der skal tages forbehold for udsolgte
varer. Ændringer af kuvertantallet skal ske senest 3 uger før servicen skal bruges. Forekommer
ændringerne herefter gives pengene ikke retur for et eventuelt lavere kuvertantal.
Annulleres ordren senere end 1 måned før arrangementet, tilfalder depositummet Nortable, da servicen
ellers kunne være udlejet til anden side.

