Allmänt
All vistelse i trädgården sker på egen risk och eget ansvar. Fotografering för eget
bruk är tillåtet, vid publicering skall varumärke nämnas. Kommersiella fotograferingar
sker vid överenskommelse. Generella regler för er vistelse på Lilla Skapargården
finns i foldern och på hemsidan(www.lillaskapargarden.se)
Beställning och bekräftelse
En beställning är bindande i och med att den bekräftats och du fått ett
bokningsnummer. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via boknings-system. Vid
beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, telefonnummer.
Parkering och husdjur
Det är endast tillåtet att använda parkering under öppettider. Husdjur är välkomna
men tänk på att trädgården har ett rikt fågelliv som skall respekteras.
Avbokningsregler för trädgårdsaktiviteter med bokningskrav.
Om inte annat överenskommet vid bokningstillfället skall avbokning ske 24 timmar
innan aktivitetsstart. Uteblir du utan att ha avbokat senare än 24 timmar debiteras du
fullt pris för den aktuella aktiviteten. Om din bokning har innefattat egna önskemål
som inneburit särskilda kostnader måste du även ersätta dessa.
Betalning
Förbokade aktiviteter kan betalas kontant, SWISH eller mot faktura. Vi tar ej emot
VISA, Mastercard och American Express.
Värdesaker
Lilla Skapargården ansvar inte för förlust av värdesaker.
Avbokningsregler för trädgårdsvisningar, gruppbokningar (fr 15 +)
1. En bokning av trädgårdsvisning är bindande i och med att den bekräftats och du
fått ett bokningsnummer. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via bokningssystem. Vid bokning är du skyldig att uppge namn, adress, telefonnummer, ankomstoch avresetid samt hur betalning skall ske.
2. Senast 7 dagar före arrangemangets början skall beställaren lämnat uppgift om
antal deltagare.
3. Vid avbokning senare än 5 dagar före arrangemangets början skall beställaren till
fullo ersätta det avtalade priset.
4. Om Lilla Skapargården haft särskilda kostnader eller utlägg skall detta ersättas till
fullo av beställaren.
5. Beställaren har att erlägga likvid för fakturerat belopp senast 10 dagar från
fakturadatum. Fakturaavgift 100 SEK. Det går även bra att betal med
SWISH. Dröjsmålsränta uttages vid försenad likvid.
6. Lilla Skapargården reserverar sig för eventuella prisförändringar.

