
Barcatering 

 

Aftale 

§ 1. En receptionsbar indeholder indeholder en slags fadøl, diverse sodavand samt husets vin. 

§ 2. En longdrink bar indeholder udover de i § 1 nævnte drinks også 5 slags spiritus og 2 slags shots. Disse er udspecificeret i 
kontrakten. 

§ 3. Cocktailbar indeholder de i § 1 & 2 drinks samt et bestemt antal cocktails, som på forhånd er aftalt med kunden, og som vil 
fremgå af den indgåede kontrakt. 

§ 4. Andre former for drinks kan aftales med Barcatering.dk, som i så fald vil være specificeret af kontrakten. 

§ 5. Der må ikke medbringes egne drikkevarer med mindre andet er aftalt med Barcatering.dk, og dette skal fremgå af 
kontrakten. Hvis der alligevel skulle blive medbragt egne drikkevarer, og der efter gentagne opfordringer ikke er blevet gjort 
noget ved det af arrangøren, forbeholder Barcatering.dk sig ret til at konfiskere disse, samt i yderste tilfælde lukke baren med 
erstatningskrav om tabt fortjeneste fra arrangørens side. 

§ 6. Barcatering.dk stiller selv bar og glas til rådighed. Ved eventuelle skader på disse vil Barcatering.dk ikke kræve erstatning 
ved simpel uagtsomhed. I modsatte tilfælde vil der blive opkrævet en erstatning ifølge Aftaleloven. 

§ 7. Barcatering.dk forbeholder sig retten til at melde en drink eller en spiritus udsolgt i løbet af arrangementet. 

§ 8. Hvis aftalen lyder på ad hoc betaling er det arrangørens ansvar, at der forefindes en lejlighedsbevilling. 

§ 9. Barcatering.dk er ansvarlig for, at aftalte antal bartendere møder op rettidigt og i aftalt dress code. 

Sted 

§ 10. Barcatering.dk sørger selv for transport frem og tilbage til leveringsstedet. 

§ 11. Kunden er ansvarlig for, at der er plads til den aftalte bar, samt at der er adgang til vand og el. 

§ 12. Kunden er ansvarlig for, at der er adgang til sanitære forhold både for gæster og personale, samt at brandsikkerheden 
lever op til de lovpligtige regler. 

§ 13. Barcatering.dk forbeholder sig ret til at ændre åbningstiden, såfremt kunden har afgivet forkerte adresseoplysninger. 

§ 14. Barcatering.dk skal efterlade leveringsstedet som modtaget. Barcatering.dk hæfter kun for skader, som er forvoldt i 
forbindelse med barens opsætning samt personale. Anden skade hæfter kunden for. 

Tid 

§ 15. Barcatering.dk er ansvarlig for, at baren er opsat, åbner og lukker ifølge aftalen. 

§ 16. Kunden er ansvarlig for, at lokalerne er tilgængelige ifølge aftalen. Ellers kan Barcatering.dk ikke garantere, at 
åbningstidspunktet bliver overholdt. 

§ 17. Hvis Barcatering.dk ikke kan overholde åbningstiden og dette ikke skyldes forhold fra kunden, har kunden ret til 
øjeblikkelig annullering af arrangementet, hvis åbningstiden er overskredet med mere end 30 minutter. Depositum og eventuelt 
forudbetalt beløb vil i så fald blive refunderet. 

Pris 



§ 18. Alle oplyste priser fra Barcatering.dk's side er excl. moms, med mindre andet er oplyst. I tilfælde af det ikke fremgår om 
prisen er inkl. eller excl. moms, så er prisen altid excl. moms. 

§ 19. Den aftalte pris skal udbetales i valuta DKK. 

§ 20. Betalingen og depositum skal indbetales efter aftale på reg 2261 konto nr. 6267-753-561. Depositum skal være 
Barcatering.dk i hænde senest 8 dage efter kontrakten er underskrevet. Restbeløbet skal være Barcatering.dk i hænde senest 
14 dage inden arrangementets afholdelse eller efter aftale. I tilfældet af at der ikke sker rettidig betaling, har Barcatering.dk ret til 
at ophæve kontrakten, og depositum refunderes ikke. Ved ikke rettidig betaling af restbeløb vil der blive pålagt et rykkergebyr 
svarende til 2% af fakturabeløbet pr sendte rykker, dog minimum 100 kr. 

§ 21. I tilfælde af udstedte drinkskuponer refunderes disse ikke efter arrangementet. Yderligere kan drinkskuponer ikke 
ombyttes helt eller delvist til kontanter under arrangementet. I tilfælde af at et arrangement forlænges, så kan drinkskuponer 
ikke længere benyttes efter det oprindeligt aftalte sluttidspunkt. 

§ 22. Barcatering.dk tager forbehold for eventuelle prisfejl skrevet i kontrakten. 

§ 23. De aftalte priser er bindende, og kan kun ændres efter samtale med Camilla Dupont eller Michael Hagbo. 

§ 24. Undtagelse til § 17 er ved forlængelse af åbningstiden. I dette tilfælde aftales prisen for forlængelse med den ansvarlige 
bartender. Denne pris bliver aftalt og er bindende for begge parter ved gyldig underskrift af separat kontrakt. 

  
Afbestilling/Afbud 
  
§ 25. Afbestilling af arrangement skal ske ved aftale med Camilla Dupont. Afbestillingen skal finde sted senest 14 dage inden 
arrangementets afholdelse. Ved rettidig afbestilling refunderer Barcatering.dk det eventuelle indbetalte restbeløb, men 
depositum refunderes ikke. Hvis arrangementet afbestilles mindre end 14 dage før, vil eventuelt restbeløb samt depositum ikke 
blive refunderet. 
  
§ 26A. Barcatering.dk tager forbehold for forhold, som er udenfor Barcatering.dks indflydelse (Force Majeur), som umuliggør det 
for Barcatering.dk at komme frem og levere det aftalte. I dette tilfælde refunderes kunden fuldt ud det eventuelt 
forudbtalte beløb. 
  
§ 26B. Skulle Barcatering.dk af anden årsag måtte melde afbud, så kan kunden vælge at få refunderet eventuelt forudbetalte 
beløb eller at Barcatering.dk skal finde et andet firma til at forestå selskabet. I tilfælde af kunden ønsker at Barcatering.dk skal 
finde andre til at forestå selskabet, så kan Barcatering.dk ikke indestå for kvaliteten af disse, da dette så ikke vil foregå i 
Barcatering.dks regi. Evt. ekstra udgift til anden leverandør dækkes af Barcatering.dk. 
Underskrift 

§ 27. Det afgivne kontrakt er bindende for Barcatering.dk i 10 dage efter Barcatering.dk’s underskriftsdato, og under 
forudsætning af at den er modtaget retur inden denne dato. 

§ 28. Kontrakten er bindende for Barcatering.dk, såfremt gyldig underskrift fra kunden forefindes. 

§ 29. Kontrakten underskrives og sendes til Barcatering.dk. 
  
§ 30. Alle oplysninger givet til Barcatering.dk behandles fortroligt, og anvendes udeukkende til udarbejdelse af pristilbud samt 
kontrakt. Barcatering.dk videregiver aldrig de af kunden oplyste informationer. 
  
§ 31. Barcatering.dk forbeholder sig ret til at anvende firmanavne fra afholdte selskaber i markedsføringsmæssig henseende. 
Ønsker kunden ikke dette, skal dette oplyses Barcatering.dk inden kontraktunderskrift. 
  
§ 32. Denne kontrakt er i overensstemmelse med Aftaleloven og Købeloven. 
 


