Sida 1

i samarbete med Restaurang Variation och Restaurang Alnarp

Prislista / Hyreskontrakt – 2019

Hyra av Ulricedahlsgården (vi tar emot sällskap upp till 85 pers.)
Högsäsong samt nyår
Lågsäsong
Söndagar

1 april-30 sept
1 okt-31 mars
från kl 13.00

14 500 kr
11 500 kr
5 000 kr

Introduktionserbjudande 2019
8500kr
7500kr

Hyran avser från dagen innan festen kl 17.00-dagen efter festen kl 12.00
Deposition utöver lokalhyran

3 000 kr (återbetalas efter slutbesiktning)

Önskas ytterligare tillträde på söndagen till kl 20.00 +1 000 kr

Kunden ordnar:

Dukning, all städning (städtjänst går att beställa, se nedan)

Musikanläggning

Finns att hyra till en kostnad av 1 000 kr. Enkel inkoppling till dator, telefon
eller liknande, genom 3,5mm anslutning.

Projektor

Finns att hyra till en kostnad av 500 kr

Maten

Det är fritt att välja cateringleverantör.
Köper ni maten genom oss erbjuder vi 10% rabatt på alla bufféer
www.nyavariation.se

Städning

Går att köpa till en kostnad av 1 500 kr
Vid köp av städning ansvarar kunden för grovstädningen,
se förhållningsregler.

Ulricedahlsgården

Tel: 040–82 444

Mail: info@ulricedahl.se

Hemsida: www.ulricedahl.se

Sida 2

Inventarier som finns på gården och ingår i hyran
Porslin
Förrättstallrik
Varmrättstallrik
Sopptallrik
Desserttallrik
Desserttallrik guldkant
Förrätt kniv+ gaffel
Varmrätt kniv+ gaffel
Soppsked
Dessertsked + gaffel
Tårtgaffel
Kaffekopp med fat

104 st
106 st
94 st
80 st
95 st
90 st
90 st
60 st
90 st
100 st
100 st

Glas
Vittvins glas
Rödvinsglas
Champagneglas
Vattenglas
Dessertvinsglas
Snapsglas
Cognacsglas
Whiskyglas
Highballglas

90 st
100 st
90 st
100 st
96 st
56 st
27 st
14 st
90 st

Köket
Värmeskåp
Ugn Rational
Chillblaster
Gastrokyl
Coffequeen
Termosar stora
Thekokare + termos

1 st
1 st
1 st
1 st
2 st
4 st
1 st

Musik
Bosehögtalare
Förstärkare
Mikrofoner
Mixerbord
Baslåda
Högtalare med stativ

6 st
1 st
3 st
1 st
1 st
2 st

Övrigt
Vattenflaskor
Karaffer
Kaffekannor stål
Mjölkkannor
Kristallkronor
Jordglob för avec
Bord och stolar för

50 st
19 st
5 st
6 st
4 st
1 st
85 gäster

Grill

Ulricedahlsgården

Tel: 040–82 444

Mail: info@ulricedahl.se

Hemsida: www.ulricedahl.se

Sida 3
Handpenning & avbokningsregler
Handpenning på 8 000 kr + depositionsavgift på 3 000 kr skall vara betald
inom 2 veckor efter bokningen är gjord.
Är handpenningen inte erlagd i tid så räknas inte lokalen som bokad och blir automatiskt avbokad.
Resterande summa ska vara inbetald 2 månad innan tillträdesdagen (60 dagar innan)
Är slutsumman inte inbetald i tid så avbokas lokalen automatiskt och full återbetalning av
handpenningen sker.
Betalning görs till bankgironr 5313–9119 Märkning: Namn och festens datum
Deposition
Skall erläggas med 3000 kr som betalas tillbaka efter slutbesiktning
och räknas av på slutfaktura

Vid avbokning 2 veckor före utsatt datum, debiteras kunden full betalning.
Vid avbokning 3 veckor före utsatt datum, debiteras kunden 8 000 kr.
Vid avbokning 4–7 veckor före utsatt datum, debiteras kunden 5 000 kr.

Besiktning/skadegörelse
Vid tillträdesdagen görs en besiktning/avräkning av lokalen samt alla inventarier.
När ni lämnar lokalen gör vi ytterligare en gemensam besiktning av lokal/inventarier.
Skulle något saknas eller ha gått sönder debiteras kunden.
Städning:
Lokalerna ska lämnas i samma skick som när ni fick den.
Om städningen inte är tillfredställande vid slutbesiktningen debiterar vi er för extrastädning.

Förhållningsregler
• Grovstäda: Ta bort all dekoration, diska, slänga sopor, grovsopa parketten/mattan,
torka av bänkar/bord samt plocka upp fimpar
• Rökning sker endast utomhus
• Glitter och rosenblad är väldigt svåra att städa, undvik gärna
• Sopsortering krävs, tunnor finns vid gaveln av huset
• Spik och häftklammer samt häftmassa, är förbjudet på stolar, väggar och bord
• Kunden ansvarar för att städa upp efter ev missöden i form av illamående.
• Marchaller ska sättas i anvisade hållare
• Fri parkering framför huset
• Ingen matlagning får ske i köket/huset, enbart uppvärmning.

Jag har läst och godkänner dessa villkor och inventarier
Datum
Texta namn och underskrift

Personnr

………………….

………………………..

Ulricedahlsgården

…………………………………..
Tel: 040–82 444

Mail: info@ulricedahl.se

Hemsida: www.ulricedahl.se

