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Generelle betingelser 
Ved at handle med Bryghuset Vendia ApS accepterer du nedenstående retningslinjer/betingelser for køb. Retningslinjerne 

bliver løbende opdateret, så vi anbefaler, at du holder dig løbende opdateret herom. 

 
Leje og depositum 
Når reservationen er bekræftet, opkræver vi et depositum. Depositummet fratrækkes den endelige regning, men 

tilbagebetales ikke ved en eventuel afbestilling. 

 

Lille lokale 1. sal:    Depositum 3.000 kr.  

Minimumskøb ved leje 2.000 kr. 

 

Stort lokale 1. sal:  Depositum 5.000 kr. 

Minimumskøb ved leje 5.000 kr. 

 

Restauranten:          Depositum 8.000 kr. 

 

Ved arrangementer for 15.000 kr. eller derover, betales 30% heraf senest 20 dage før arrangementsdato. 

 

Ved selskabs arrangement med en varighed over 7 timer, afregnes kr. 1.000 kr. pr.  påbegyndt time. 

 

Beløbet betales kontant med betalingskort eller overføres til vor bankkonto: 9001 4568363154. 

 
Afbestilling 
Afbestilling skal ske skriftligt/via mail. 

Ved afbestilling 29-7 dage inden arrangementsdato opkræves 30% af de bestilte ydelser ekskl. drikkevarer. 

Ved afbestilling 6-0 dage inden arrangementsdato opkræves 100% af de bestilte ydelser ekskl. drikkevarer. 

 
Reduktion i antal 
Indtil 30 dage før arrangementsdato kan antallet reduceres med op til 25% uden beregning. 

Fra 29-7 dage før arrangementsdato kan antallet reduceres med op til 10% uden beregning. Den del som overstiger dette, 

afregnes med 50% af kuvertprisen pr. person. 

Fra 6-0 dage før arrangementsdato fakturerer vi 100% af prisen pr. person. 

 
No show 
Ved ’no show’ betales fuld pris for hele arrangementet. 

 

Dinner Transportable 
Indtil 14 dage før arrangementsdato kan bestillingen annulleres uden beregning. 

Fra 13-7 dage før arrangementsdato kan antallet reduceres med op til 50% uden beregning. Den del der overstiger dette, 

afregnes med 25% af kuvertprisen pr. person. 

Fra 6-0 dage før arrangementsdato fakturerer vi 100% af prisen pr. person. 

 

Vi forbeholder os retten til at ændre i arrangementet. Gæsterne vil forud blive informeret herom. 


