
 

Bokningsvillkor: 
 
Offert skall ses som ett prisförslag till dess att bokningen bekräftas med signatur och legitimation eller fullständigt fakturaunderlag skickats 
via mail till event@usine.se 
 
Usine har fullständiga rättigheter och reserverar sig för ändringar på grund av oförutsedda händelser som strejk, transportstopp och 
råvarubrist. 
 
Minderåriga ska föranmälas med namn och ålder och får endast delta tillsammans med målsman. 
 
Lokalhyran avser datum och tid enligt överenskommelse.  
Tillgång till lokal för dekoration eller riggning utöver den bokade tiden tillämpas i mån av tillgänglighet. Extra avgift kan tillkomma. 
Lokalhyran inkluderar exklusivitet till lokalen, serveringspersonal, serveringsporslin och dukning, befintlig ljudutrustning, befintligt 
möblemang samt disk och städning. Det är ej tillåtet att ta in egen serveringspersonal. 
 
Lokalen finns tillgänglig till sluttid enligt överenskommelse dock senast till 01:00 med möjlighet till förlängning. 
Lokalen ska vara tömd på gäster innan sluttid. Vid fördröjning på grund av gäster inte hörsammar uppmaning från personal tillämpas 1000 
kr per påbörjad timme. Servering av alkoholhaltig dryck stoppas 30 minuter innan sluttid. Sluttid vid godkänd förlängning avser 02:00. 
Begäran om ansökan av förlängning ska vara Usine tillhanda minst 30 dagar innan bokat datum. Vid begäran om förlängningsansökan 
debiteras 5000 kr inklusive moms. Begäran kan inte ångras och beloppet är ej återbetalningsbart. 
 
Gästen ansvarar för eventuell dekoration eller riggning med montering, fästmaterial, stege samt lokalisering av el-källor samt lämpliga 
upphängningsmöjligheter. Det är gästens ansvar att möblemang och ytskikt inte kommer till skada vid dekoration eller riggning. 

Förtäring ska förbokas 14 dagar innan bokat datum. Allergier och specialkost ska meddelas 14 dagar innan bokat datum.  
All förtäring bokas genom Usine. Det är förbjudet att ta in egen förtäring till Usines lokaler. Servering och förtäring sker inne i bokad lokal. 
Det är inte tillåtet att lämna lokalen med dryck eller förtäring. Överträdelse beivras. 

Om en nota lämnas obetald tillfaller betalningsskyldighet den person eller det företag som står på bokningen. Springnota polisanmäls. 

Om någon från sällskapet i den bokade lokalen urinerar, röker eller kräks i- eller precis utanför någon av Usines lokaler tillkommer en 
städavgift. Rökning sker på anvisad plats utomhus.  
Alla former av konfetti samt rökmaskin är förbjudet då de förstör ventilation och kan utlösa brandlarm.  
Vid konfetti tillkommer en saneringsavgift av ventilationssystem på 40 000 kr inklusive moms. 
Vid utryckning till följd av utlöst brandlarm på grund av vårdslöshet tillkommer en utryckningsavgift på 35 000 kr inklusive moms. 

Vid skadad lokal eller möblemang på grund av vårdslöshet tillfaller motsvarande reparationskostnader tillfaller gäst som signerat 
bokningen. 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. 


