Hur bokar man Holmåkra Loge?


Om du/ni redan har ett datum som du funderar på anordna din fest på, börja med att
fråga oss om det datum är ledigt. Du/ni kan även fundera på ett andra datum som kan
vara ett alternativ för festen.
Kontakta oss genom vår hemsida (www.festlokal.nu) eller via info@festlokal.nu



Kom gärna hit och titta innan du/ni bestämmer er. Föreslå en tid som passar er så ser
vi hur det passar för vår del. Vi vill helst inte visa logen på helgerna eftersom vi har
uthyrt då och vi vill inte störa de som anordnar sin fest…
Vi visar ibland på söndagskvällar, men då måste man vara medveten om att lokalen
inte är städad och att det kan vara en viss ”festdoft” kvar.
Vi visar gärna lokalen vardagskvällar.



Vi håller/preliminärbokar/”paxar” inte några datum till er fest. När ni tittat på logen
låter vi det datum ni visat intresse för vara otillgängligt under en vecka från
visningstillfället. Då får ni en vecka på er att bestämma er för hur ni vill göra.



När ni bestämt er för att anordna er fest i vår loge tar ni ut ett kontrakt (finns på
hemsidan under prislista). Fyll i det ni kan för tillfället. Ange ungefärligt antal gäster
på festen och framförallt vilket datum ni ska ha festen (efter att ni varit i kontakt med
oss om att detta datum är tillgängligt för er fest). Skicka kontraktet till oss.



Betala in 1000 kr på personkonto i Nordea 3085 00 72735 (3085 är clearingnummer)
som motsvarar deposition/bokningsavgift.
Ange på inbetalningen vilket datum som depositionen avser samt en e-postadress till
vilken vi kan bekräfta att pengarna kommit in.
Dessa 1000 kr är den deposition/bokningsavgift som vi vill ha för att boka lokalen för
er fest. Gör detta inom en vecka sedan ni bestämt er för att ha er fest hos i Holmåkra
loge.
Betalas inte denna avgift in är inte lokalen bokad och således kan andra hyresgäster få
tillgång i stället.
Om ni av någon anledning avbokar lokalen vid ett senare tillfälle återbetalas inte
denna deposition/bokningsavgift.
Efter er fest får ni tillbaks denna deposition/bokningsavgift om lokalen är enligt
överenskommelse. Denna summa får ni kontant dagen efter när ni lämnar igen
nycklarna till lokalen.



Minst en vecka innan er fets hos oss vill vi att ni kontaktar oss för att stämma av vad
som ska finnas i logen när ni kommer dit för att ha er fest. Ni behöver då ha bestämt er
för hur logen ska vara utrustad (ex, PA-anläggning, ugn hur många ni blir, dagen
innan m.m..)
Vi kommer då överrens om vilket pris ni ska betala vid tillträdet av lokalen. Denna
summa ska betalas kontant vid tillträdet.



Nu är det bara att fortsätta planera er fest i Holmåkra loge. Vill ni ha hjälp av oss
ställer vi gärna upp med vår kunskap och erfarenhet. Behöver ni extrapersonal till
festen kan vi hjälpa till att ordna det.
Johan & Petra
Holmåkra Loge
Hököpingevägen 382-14
235 92 Vellinge
040-426500

