Affärsexpedition ”local edition” 24 – 25 september 2020

Bekräftelse
Tack för din bokning till Affärsexpedition ”local edition” den 24-25 september 2020 i Ånnaboda.
Tillsammans skapar vi ett företagsevent med fokus på affärer under trevliga och trygga former.
Affärsexpedition ”local edition” är ett företagsevent som arrangeras av Hedén & Jungander i
samarbete med våra partners Företagarna, Möckelnföretagen, Karlskoga kommun, Örebro kommun
och Almi Företagspartner.
I konferensavgiften ingår alla aktiviteter och måltider under hela vistelsen. Logi bokas separat för den
som önskar bo kvar.
Betalningsvillkor
Faktura skickas ut i samband med bokning. Betalningsvillkor 30 dagar. Alla priser är exklusive moms.
De korrekta momssatserna i paketet specificeras på fakturan. Kostnadsfri avbokning fram till den 24
augusti. Därefter är anmälan bindande och inga pengar återbetalas. Möjlighet finns att överlåta sina
plaster till någon annan.
Se nedan för ALLMÄNA VILLKOR.
ALLMÄNA VILLKOR
1. Definitioner
Beställare är den person juridisk eller fysisk som är betalningsskyldig för arrangemanget.
Hedén & Jungander AB, nedan benämnt HJ, är arrangör av Affärsexpedition ”local edition” 2020.
Deltagare är person som deltar i det av beställaren beställda arrangemanget.
En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen samt priset för särskilt beställda tjänster.

2. Beställning
Beställning av arrangemanget görs till HJ, via hemsidans anmälningsformulär eller via mail. En
bekräftelse på beställningen med betalningsanvisningar skickas därefter till beställaren.
3. Avbeställning/Avbokning
Kostnadsfri avbokning fram till 24 augusti. Därefter är anmälan bindande och inga pengar
återbetalas.
Du har rätt att sälja din plats vidare till andra deltagare om du får förhinder.

4. Betalning
Faktura skickas ut i anslutning till bokning. Betalningsvillkor 30 dagar netto. Alla priser är exklusive
moms. De korrekta momssatserna i paketet specificeras på fakturan.
Efter fakturans förfallodatum äger Hedén & Jungander AB rätt att debitera dröjsmålsränta enligt
utsatt räntesats på fakturan.
Uteblir deltagare från beställt arrangemang medför detta ej rätt till nedsättning av priset.
5. Force majeure
Krig, eldsvåda, explosion, arbetsinställelse, lockout, blockad, statsingripande, väsentliga
inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför HJ:s kontroll, fritar HJ från såväl att
fullgöra sina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor och andra förpliktelser i förhållande till
beställaren med anledning av beställningen som från skyldighet att erlägga skadestånd.
6. Återställande/städning
Beställaren skall efter arrangemangets slut lämna de av HJ tillhandahållna lokaler/boende i ett för HJ
acceptabelt skick samt tömma lokalerna/boende på av beställaren eller deltagare medhavd
egendom. För det fallet att HJ finner att det för att återställa lokalerna/boende krävs åtgärder utöver
avtalad städning samt förstörelse, äger HJ rätt att debitera beställaren merkostnaden härför.
7. Tvister
Tvist i anledning av detta avtal skall slutligen avgöras genom skiljedom enligt Stockholms
Handelskammares
Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande

