BOKNINGSREGLER
BESTÄLLNING k an ske muntligt eller skriftligt, men en bekräftelse av er beställning sker alltid skriftligt
från oss. Ingen hyra av lokalen tas ut vid middag, fest, julbord eller bröllop. För konferenser och
möten ingår lokalhyra i det fasta priset för halv- eller heldagskonferens oavsett deltagarantal.
TILLGÅNG TILL LOKALEN sker enligt överenskommelse beroende på hur festvåningen är bokad innan.
Tillgång ges dock senast 2 timmar före arrangemanget. Om du önskar assistans och åtkomst till lokal
innan denna tid, då tillkommer det extra kostnad för personal. För konferenser och möten gäller
tillgång till lokalen alltid enligt överenskommelse.
VID BRAND f inns nödutgångar finns åt två håll i lokalen, in/utgången samt dörren bakom toalett
korridoren. Brandsläckare finns i köket och i baren där du också finner en brandfilt. Om en brand
skulle uppstå hjälper vår personal till med utrymning och vi har ett direktkopplat larm till
brandkår/Securitas.
RÖKNING sker på baksidans lastkaj. Ingen dryck får medtagas ut på lastkajen då utrymmet inte ingår i
vårt alkoholtillstånd. Vi ber er visa hänsyn till närboende och hålla samtalsnivå vid rökning efter
23.00.
TOALETTER finns två toaletter i festvåningen som är till för er och era gäster. Toaletterna på Kajplats
9 är vikta för restaurangens gäster.
TEKNIK som festvåningen är utrustad med är wifi, två stycken storbildsskärmar, ljudanläggning styrd
från en ipad där man lätt kopplar in sig på eget Spotifykonto, mikrofon och vanligt förekommande
adaptrar har vi på plats. Om extra teknisk utrustning medtages till lokalen måste detta godkännas av
Kajplats 9. Vi kan ordna installation som debiteras efter överenskommelse. Viktigt är att utrustningen
inte får göra åverkan på lokalens interiör.
AVBESTÄLLNING kan göras fram till två veckor innan bokat datum.
ÄNDRING I BESTÄLLNING såsom justeringar i menyn kan göras fram till två veckor innan
arrangemanget. Ändringar av antal kan göras uppåt och nedåt fram till 5 arbetsdagar före
arrangemanget. Tillkommer ändringar senare än fem arbetsdagar innan arrangemang gör vi självklart
allt för att detta skall ordnas men vi kan ej garantera något på grund av beställningstider m.m.
Avhopp/avbokningar för enstaka personer senare än två arbetsdagar debiteras fullt kuvertpris enligt
överenskommen offert.
BETALNING kan ske med kort på plats och vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Önskas
istället faktura skickar vi den med 20 dagars netto, därefter debiterar vi dröjsmålsränta med 8.00%.
FASTA INVENTARIER värnar vi om. Under arrangemanget är ni ansvariga för att alla inventarier i
lokalen och i trapphuset inte skadas eller förstörs. Vårdslöshet som medfört förstörda inventarier
debiteras dig som gäst.

