Håndverk i 100 år 1913 – 2013
Leveringsbetingelser
V D & C vil behandle informasjon vedr. kunden og de forhold V D & C måtte få innsyn i
konfidensielt.
Transport/levering (i Stavanger og Sandnes regionen)
For transport av personell og varer i forbindelse med arrangement/catering/levering utenfor
V D & C sine lokaler beregnes et tillegg. (transport/pakking/rigging/rydding)
Pr. leveringsadresse mellom kl. 0700 – 1700 kr. 150,- eks. mva.
Etter kl. 1700 og lørdag / søndag kr. 250,- eks. mva. Andre priser kan avtales skriftlig på
forhånd.
Skade
Ved skade på utlånt/leid utstyr belastes kunde for kostnader ved reparasjon eller nykjøp.
Catering, lunsj og møtemat
For å kunne garantere levering til ønsket tidspunkt må V D & C ha bestillingen snarest og
senest 3 dager før levering. Andre tider kan avtales skriftlig på forhånd.
Betaling
Faktura kan sendes til firma etter avtale. 10 dagers forfall om ikke annet er avtalt. Etter forfall
beregnes 8,75% p.a. Purregebyr kr. 95,- belastes hvis betalingspåminnelse må sendes.
Fakturagebyr kr. 95,- eks. mva. Det gis i utgangspunktet ikke kreditt til privatkunder.
Avbestilling
Avbestilling av avtalt arrangement/kurs/catering/varer må skje senest 7 dager før
gjennomføring/levering, etter dette faktureres 50% av avtalt leveranse. Ved avbestilling
senere enn 2 dager før levering/gjennomføring faktureres 100 % av avtalt leveranse.
Korrigering i antall deltakere/porsjoner/stk
Finkorrigering (1 – 6 pers) kan skje senest 2 dager før kurs/arrangement/levering. Det er dette
antallet som er fakturagrunnlag i hht. Pantelovens paragraf 3 – 14 og 3 – 22 har V D & C
panterett i leverte varer inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet.
Større arrangement
Ved større arrangement (+ 100 personer) faktureres 50% av avtalt honorar/bestilling/levering
med forfall senest 1 uke før gjennomføring/levering. Det resterende faktureres i etterkant av
gjennomføring/levering ihht. standard betalingsbetingelser.
Diverse
Kjøle og varme containere, skåler, brett, fat og annet cateringutstyr som brukes/leies ut/lånes
skal leveres tilbake senest 48 timer etter mottak av bestilling. Ved for sen levering belastes et
gebyr på kr. 500,- eks. mva + kjøring.
V D & C kan hente utstyr etter skriftlig avtale. Standard transportgebyr belastes. V D & C
forbeholder seg retten til å endre priser, menyer og betingelser uten nærmere varsel.
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