Adventurous Bar Catering ApS
Bryllupsbartender & Julebaren.

CVR nr. 41518790
Horsensgade 1, 3. TV. 2100 København

Anvendelse
Disse handelsbetingelser gælder for alle produkter, der bliver solgt på julebaren.dk og bryllupsbartender.dk
gennem Adventurous Bar Catering ApS [herefter ABC], som forbrugere heraf måtte købe eller booke.

Priser
Priser på hjemmesiderne er vejledende og inkl. moms* samt andre afgifter. Disse fastsættes ud fra kundens
specifikke ønsker til barernes indhold. På den baggrund kan priserne divergere fra kunde til kunde. Alle priser
er opgjort i DKK.
ABC tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, overbookede datoer samt leveringssvigt
fra vores leverandører.
*Priser på julebaren.dk er ex. moms

Booking
Når du har afgivet en endelig booking, vil du modtage en depositumfaktura indenfor 72 timer.
Skulle du ikke modtage denne depositumsfaktura indenfor 72 timer, bør du kontakte os. Når
depositumsfaktura er betalt, er ABC booket til den aftalte dato.
Alle aftaler og bestillinger med ABC kan indgås på dansk eller engelsk.
Ved tvivl om booking bedes du kontakte os på mail: nl@adventurousbar.dk

Betaling
Betaling af faktura foretages gennem bankoverførsel netto 8 dage efter modtagelse af faktura.
Registrerings- og kontonummer fremgår af den udstedte faktura. med

Levering
Levering divergerer fra kunde til kunde. Vi leverer aftalte ydelse jf. tilbudsoversigt.

1

Transportomkostninger
Vores transportpriser fastsættes forud for hver booking, og hver transport er unik, hvorfor selve omkostningen
ligeledes er variabel fra event til event.

Fortrydelsesret
Du kan kræve fortrydelsesret frem til depositumfaktura er betalt. Derefter er vilkår for refundering af
depositum gældende. Se nærmere på julebaren.dk og bryllupsbartender.dk.

Reklamationsret
Skader på udstyr eller varer, som følge af fejlhåndtering fra kundens side er ikke dækket af reklamationsretten.
Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til ABC i rimelig tid efter arrangementsdato. Her anses 2 år
som rimelig tid, medmindre andet er aftalt. Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis rimelig
kompensation.

Ansvar
ABC har til ansvar at levere aftalte produkt og ydelse i overensstemmelse med kundens accept af
tilbudsoversigt samt kundedialog på mail.

Privatlivspolitik & Cookies
Vedr. privatlivspolitik samt Cookie-politik henvises der til henholdsvis julebaren.dk og bryllupsbartender, hvor
den eksterne persondatapolitik er at finde.

Forsikring
ABC forsikrer alle sine medarbejdere med den lovpligtige og fyldestgørende arbejdsskadeforsikring samt
almindelige ansvarsforsikring i forbindelse med udførelse af events i ABC-regi.

Erstatning
Ved bortkomne eller ødelagte glas forårsaget af kunden eller deltagere til kundens event, kan ABC indkræve
et erstatningsbeløb svarende til 25 kr. inkl. moms pr. bortkomne/ødelagte glas.
Ved skader eller andre former for ødelæggelse på det medbragte inventar og udstyr forårsaget af kunden eller
deltagere til kundens event, kan ABC stille krav om erstatning svarende til udstyrets eller inventarets værdi.
Denne værdi skal dokumenteres af ABC.
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Kontakt
ABC kan kontaktes på mail: nl@adventurousbar.dk.

Klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for
Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant,
hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved
indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail louis@bryllupsbartender.dk.

Ændringer
ABC kan ændre sine handelsbetingelser ensidigt.
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