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Nærværende Generelle vilkår er gældende for: 
 

Event Specialisten ApS. 
Byåsen 3, Ganløse 
DK-3660 Stenløse 
CVR. nr.: 3209 3787 
 
 

De generelle vilkår finder anvendelse, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem køber og Event 
Specialisten. De generelle vilkår er gældende i samspil med Event Specialistens ”Handelsbetingelser” 
og ”Lejebetingelser” (se www.eventspecialisten.dk). 
 
 

1. Endeligt deltagerantal skal oplyses til Event Specialisten senest 8 dage før afholdelse af 
arrangementet. 

 
2. Kunden forpligter sig til inden for en frist af 8 dage fra accept af tilbud at betale 25% af den 

fulde arrangementspris. 
 
3. Restbeløbet skal være Event Specialisten i hænde senest 30 dage før afvikling af 

arrangementet. Eventuelle tilkøb afregnes senest 8 dage efter afholdelse af arrangementet. 
 

4. Kunden er berettiget til at afbestille arrangementet indtil 60 dage før afholdelsen, og er da 
alene forpligtet til at afregne de omkostninger, der er forbundet med afbestillingen hos 
diverse underleverandører samt det faktiske timeforbrug hos Event Specialisten efter en sats 
af kr. 550,- pr time. Betaling af disse skyldige ydelser skal ske efter påkrav/ved modregning.  

 
5. Det bemærkes for god ordens skyld, at gæsterne deltager i arrangementet på eget ansvar.  

 
6. Idet udgangspunktet naturligvis vil være, at Event Specialisten vil gøre alt, hvad der står i 

firmaets magt for at afvikle arrangementet, må Event Specialisten imidlertid være berettiget 
til at aflyse arrangementet eller ændre heri, såfremt der måtte indtræde sådanne uforudsete 
begivenheder uden for Event Specialistens kontrol, at det er nødvendigt, at et eller flere 
indslag må udgå. I en sådan situation må Event Specialisten kunne aflyse arrangementet eller 
ændre heri uden at kunne drages økonomisk til ansvar herfor. I tilfælde af ændringer vil Event 
Specialisten kompensere for en eventuel opnået besparelse. Event Specialisten vil i tilfælde af 
aflysning være forpligtet til at tilbagebetale de erlagte beløb.  

 
7. Såfremt Kunden måtte ønske at reklamere over det af Event Specialisten udførte arbejde over 

for Kunden, skal reklamation rettes skriftligt til Event Specialisten senest inden for en frist 
af 7 dage efter arrangementets afholdelse, respektive samarbejdsophør; ellers betragtes 
arrangementet som godkendt i enhver henseende.  

 
8. Alle aftalens endelige punkter skal indgås skriftligt for at være gyldige og bindende.  

 
9. Alle tvister, som måtte udspringe af nærværende aftale, skal afgøres ved de almindelige 

domstole med Københavns Byret som værneting.  


