
Arrangement kontrakt  

Optrædende: Arrangør:

Navn Lysgris.dk Navn

Adresse Ringstedvej 15c

Postnr., by 4180 Sorø Adresse

Telefon 31 16 04 99

Mail info@lysgris.dk Postnr., by

Cpr nr. 29 06 1985

Faktura nr. Telefon

Mail

Arrangementet består af:

Dato for arrangement:        -2015 Fra kl: Til kl: 

Sted:

Adresse:

Betaling: i alt kr.

Betaling foregår via Mobilpay/Swipp på mobil nr.31 16 04 99 senest dagen før arrangement start.

Depositum: 500kr betalt ved booking og fratrækkes ved betaling af fulde booking beløb

Opstilling er færdiggjort inden kl:

Beskrivelse:

Arrangøren har læst og forstået Lysgris.dk kontrakt betingelser:

Optrædende underskrift: Arrangør underskrift:

Dato:

mailto:info@lysgris.dk


Senest opdateret d.05/03-2015

Bilag

Der gøres opmærksom på, at man på lysgris.dk kan downloade en plakat til advisering op til festen.

Arrangement betingelser: 
 
Her følger praktiske ting vedr. arrangement leveret af Lysgris.dk samt betingelser. 
Har du spørgsmål eller er i tvivl er du meget velkommen til at kontakte os på tlf.: 31 16 04 99 
 
 
§1 – Lysgris.dk er berettiget til at undlade at optræde, ifald arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde, såvel som i 
tilfælde af at lysgris.dk efter at have indfundet sig hindres i at optræde som aftalt, er lysgris.dk alligevel berettiget til fuldt honorar. 
  
§2 - Arrangøren drager omsorg for passende omklædningsrum og opholdssted for lysgris.dk´s personale. Arrangøren drager 
ligeledes omsorg for, at der ved scenen/pult placeringen findes strømudtag. 
Er den angivne mængde strøm ikke til rådighed, afgør lysgris.dk´s ansvarshavende, hvorledes opstillingen kan ændres, således at 
opstillingen på bedst mulig vis udnytter den til rådighed værende strømmængde. 
  
§3 - Fortæring: Under arrangementet leverer arrangøren rimeligt med drikkevarer (normalt light produkter) til lysgris.dk. 
Ved aften arrangement må påregnes mad til lysgris.dk´s personale. 
  
§4 - Kontrakten er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Det påhviler dog lysgris.dk at træffe foranstaltninger, der kan 
sikre optræden til aftalt tid, uanset forsinkelser eller aflysning af transportmidler. 
Fx. dødsfald, sygdom, vejrlig og lign. - til enhver tid skal den uheldige part hurtigst muligt 
tage kontakt til modparten. 
  
§5 - Såfremt lysgris.dk i alvorlig grad misligholder kontrakten, er dette erstatningspligtigt overfor arrangøren.  
Lysgris.dk´s erstatningsansvar er normalt begrænset til et beløb svarende til kontraktbeløbet angivet på forsiden. 
  
Ankomst: Hvis ikke andet er aftalt, ankommer Lysgris.dk ca. 2-3 timer før det på forsiden angivne starttidspunkt. 
  
§6 - Hjælpere: Hvis der er aftalt et bestemt antal hjælpere, skal disse være til rådighed ved ankomsten samt under nedpakning.  
Udeblevne hjælpere afregnes med 500 kr. pr. udebleven hjælper. Hjælpere skal være ædruelige, og lysgris.dk har ret til at afvise 
berusede hjælpere. 
NB: Hjælpere er ikke arbejdsskadeforsikret gennem lysgris.dk, idet hjælpere stilles til rådighed af arrangøren. 
Arrangøren fremstår dermed som arbejdsgiver og har derved forsikringspligten. 
  
§7 - Evt. offentlige udgifter, herunder Koda og Gramex betales af arrangøren og er lysgris.dk uvedkommende. 
  
§8 - Honorar betales forud eller på selve dagen af engagementet.  
Afregning sker direkte til lysgris.dk´s ansvarshavende, som ligeledes har udstedt denne kontrakt. 
500kr i depositum betales ved booking og fratrækkes det hele booking beløb senere. 
 
§9 - Kontrakten er bindende fra det øjeblik, hvor lysgris.dk modtager den fra arrangøren i underskrevet tilstand. 
  
§10 -  Ansvar for opretholdelse af ro og orden påhviler arrangøren, som ligeledes hæfter for skader forvoldt af gæster. Ved flerdages 
arrangementer henstår anlæg mv. for arrangørens ansvar. 
  
§11 - Ved indgåelse af denne kontrakt lejer arrangøren et komplet mobildiskotek og ikke et diskoteksanlæg alene. 
  
§12 - Anlæg og andre effekter med forbindelse til - eller indflydelse på – lysgris.dk´s optræden må derfor udelukkende kun betjenes af 
lysgris.dk´s personale eller af personer, som lysgris.dk ansvarshavende udpeger hertil. 
  
§13 - Hvad ikke er nævnt i denne kontrakt har ingen gyldighed 
  
. 


