
 

BOKNING OCH AVBOKNINGSVILLKOR USINE KONFERENS 
 
Usine har fullständiga rättigheter. Usine reserverar sig för ändringar. 
 
Offert skall ses som ett prisförslag. Usine reserverar sig för eventuella prishöjningar till dess att bokningen är bekräftad.  
 
Lokalhyran avser datum och tid enligt överenskommelse.  
Tillgång till lokal för förberedelse eller riggning utöver den bokade tiden tillämpas i mån av tillgänglighet. Extra avgift 
tillämpas. 
Vid tillgång till lokal utanför ordinarie öppettider, måndag-fredag 08:00-17:00,  tillkommer jourtillägg. 
 
Antal samt förtäring ska förbokas senast 14 dagar innan bokat datum. All förtäring bokas genom Usine. Egen förtäring 
undanbedes. Allergier och specialkost ska meddelas senast 7 dagar innan bokat datum.  
 
Önskad möblering ska förbokas senast 7 dagar innan ankomst. Saknas önskemål på möblering tillhandahåller personalen en 
slumpmässig möblering med föranmält antal stolar med bord. Önskas annan möblering på plats ansvarar gästerna själva för 
att flytta runt befintligt möblemang. 
 
Tid för servering av fika, lunch och middag ska förbokas senast 14 dagar innan ankomst i mån av tillgänglighet.  
Saknas föranmäld tid tillämpas servering i enlighet med övrig beläggning. 
 
Behövs kompletterande teknisk utrustning i lokalen ska det föranmälas senast 14 dagar innan ankomst. Extra avgift 
tillämpas. 
Är du osäker på om befintlig teknik är tillräcklig är du välkommen att kontakta oss för mer information och assistans. 
 
Rökning sker på anvisad plats utomhus.  

Vid skadad lokal eller möblemang på grund av vårdslöshet tillämpas extra avgift som motsvarande reparationskostnader.  
Vid vandalisering görs även en polisanmälan. 

Usine har rätt att tacka nej till bokningsförfrågningar samt rätt att avboka bokningar där motparten agerar olämpligt. 
Usine har fullständig rätt att neka servering till- eller avvisa gäster som beter sig olämpligt eller enligt personalens 
bedömning uppfattas som berusade/ påverkade. Ingen prisreduktion sker av lokal eller förbokad förtäring.  
Vid misstanke om drogpåverkan eller hotfullt uppträdande görs även en polisanmälan. 

Usine ansvarar ej för värdesaker under arrangemang eller för kvarglömda föremål. 
 
Betalning sker med kreditkort eller faktura (ej privatperson, pappersfaktura eller till företag utanför Sverige).  
Vid faktura tillämpas 20 dagar betalningsvillkor. Fakturaavgift tillkommer. 
 
 
Avbokningsvillkor: 
Avbokning skall ske skriftligen per mail till info@usine.se 
Usine erbjuder kostnadsfri avbokning 30 dagar innan ankomst om bokningsvärdet är lägre än 50 000 kr inklusive moms. 
Om bokningsvärdet överstiger 50 000 kr inklusive moms tillämpas 60 dagars betalningsvillkor. 
Avbokning närmare inpå debiteras 100% lokalhyra samt 50 % av övriga arrangemang och måltid. 
Avbokning mindre än 14 dagar innan ankomst debiteras 100 % lokalhyra samt 100% av övriga arrangemang och måltid. 
Avhopp av enskilda deltagare måste meddelas senast 14 dagar innan arrangemang. För bortfall som överstiger 20% 
av antalet deltagare avgivet vid bokningstillfället samt avhopp som meddelas senare än 14 dagar innan arrangemang 
debiteras 100% av arrangemang och måltid. 
 
Usine erbjuder ombokning till och med 14 dagar innan ankomst mot ombokningsavgift på 10% av offererad lokalhyra.  
Utbud av mat och dryck kan variera vid ombokning och prisskillnad kan tillämpas för lokal och övriga arrangemang.    
 

Usine erhåller sig rätten att åberopa Force Majeure vid oförutsedda händelser som strömavbrott, pandemiutbrott, brand och 
naturkatastrofer, inställda allmänna transporter, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, konflikt på arbetsmarknaden, eller 

därmed liknande omständigheter. I dessa fall sker ingen återbetalning. 


