Avbokningsvillkor
Rönneberga Konferens

Villkor för konferenser och övriga arrangemang Rönneberga konferens
Beställning

Giltigt avtal om beställning anses träffat då beställaren signerar den digitala bekräftelsen som
skickas ut via GetAccept. Om undertecknad bekräftelse ej kommit Rönneberga tillhandla inom
3 arbetsdagar kan lokaler, logi, måltider mm komma att tas i anspråk för annan beställares
räkning.
Senast 14 dagar före konferensens början skall beställaren lämna Rönneberga
deltagarförteckning med ankomst- och avresetider, uppgifter om önskad möblering av
konferenslokalen, behov av utrustning samt eventuella särskilda måltidsarrangemang.

Avbeställning för grupper upp till 40 personer

Beställaren har rätt att intill 30 dagar före ankomst utan kostnad avbeställa konferensen helt
eller att minska dess omfång eller deltagarantal. För avbeställning som vidtas senare än 4 veckor
före avtalad dag för arrangemangets start, har Rönneberga rätt till 100% ersättning av avtalat pris
för logi, måltider och konferenslokaler.
Från den överenskomna beställningen görs ej avdrag för enstaka logi, måltid etc.
Om Rönneberga haft särskilda kostnader i samband med avbeställning eller minskning av
konferensens omfång skall beställaren till fullo ersätta dessa.

Avbeställning för grupper med fler än 40 deltagare

Beställaren har rätt att intill 60 dagar före ankomst utan kostnad avbeställa konferensen helt
eller att minska dess omfång eller deltagarantal. För avbeställning som vidtas senare än 8 veckor
före avtalad dag för arrangemangets start, har Rönneberga rätt till 100% ersättning av avtalat pris
för logi, måltider, konferenslokaler och övrigt beställt.

Ansvar

Rönneberga är gentemot beställaren fullt ansvarig för åtaganden enligt avtalet.
Beställaren är gentemot Rönneberga ansvarig för fullständig reglering av samtliga kostnader
enligt avtalet, även om dessa slutligen skall betalas av deltagarna var för sig. I de fall Rönneberga
enligt särskild överenskommelse med beställaren sänder faktura till flera mottagare än
beställaren, utgår särskild avgift per faktura här för.
Om kostnaderna för anskaffning eller tillhandahållande av överenskomna varor eller tjänster
skulle öka till följd av höjda skatter, devalvering, myndighetsbeslut eller därmed jämförbara omständigheter, är Rönneberga berättigat att ta ut pristillägg som svarar mot kostnadsökningen.
Det åligger Rönneberga att omgående informera beställaren om pristillägget.
Strejk, lockout, eldsvåda, inskärningar i leveranser eller andra utomordentliga omständigheter
utanför Rönnebergas kontroll, berättigar Rönneberga att häva avtalet utan skyldighet att utge
skadestånd i någon form.

