
THEKRANE 

AFBESTILLING ELLER ÆNDRING AF ARRANGEMENT: 

 

Aflysning 
Arrangementet kan aflyses gebyrfrit i 24 timer fra modtagelsen af denne bekræftelse. 
Aflyses arrangement ikke inden for disse 24 timer, gælder følgende vilkår og gebyrer: 
 

§ 30 dage eller mere før afvikling: 25 procent af lokalelejen opkræves 
§ 30 – 14 dage før afvikling: 50 procent af lokalelejen opkræves 
§ 14 – 7 dage før afvikling: 75 procent af lokalelejen opkræves 

§ Senere end 7 dage før afvikling: 100 procent af lokalelejen opkræves 

 

Ændring af dato 
Arrangementet kan rykkes gebyrfrit indtil 30 dage før afvikling. Rykkes det ikke inden for 
denne frist, gælder følgende vilkår og gebyrer: 
 

§ 30 – 14 dage før afvikling: 25 procent af lokalelejen opkræves 
§ 14 – 7 dage før afvikling: 50 procent af lokalelejen opkræves 
§ Senere end 7 dage før afvikling: 75 procent af lokalelejen opkræves 

 

Allergener samt andre fødevaremæssige forbehold  
Senest 3 hverdage forud for afvikling af arrangement, skal vi have samtlige informationer 
omkring allergener, intolerancer og øvrige fødevareforbehold i hænde. Sker det senere 
end denne frist, vil der blive pålagt et gebyr på 100 procent af kuvertprisen for det antal 
personer, som ændringerne omhandler.   

 

Deltagerantal 
Senest 3 hverdage forud for afvikling af arrangement, skal vi have det endelig 
deltagerantal i hænde. Opjusteres deltagerantallet senere end denne frist, vil der blive 
pålagt et gebyr på 100 procent af kuvertprisen foruden de(n) ekstra kuvertpris(er). Ved for 
sen opjustering af deltagerantallet kan der forekomme ændringer i menu/forplejning. 
Justeres antallet ned, forbliver prisen den samme som oprindeligt. 

 

*Corona 
I disse tider kan I aflyse gebyrfrit op til 14 dage før afvikling. Aflyser I mellem 13 og 7 dage 
før afvikling, er vi nødsaget til at opkræve 50 procent af lokalelejen. Aflyser I senere end 
en uge før afvikling, er vi nødsaget til at opkræve 50 procent af lokalelejen samt 50 
procent af den samlede kuvertpris. 

 

 
 

 


