Betingelser og praktisk info
Vi ønsker å legge til rette for at ditt arrangement skal bli akkurat slik du ønsker.
I dette skrivet har vi definert tydelige betingelser for arrangementer på Lian
restaurant. Dette er grunnmuren i vår arrangementsplanlegging.
Ta deg tid til å lese betingelsene, så starter vi planleggingen sammen.
Dersom du har andre ønsker enn det som står oppgitt i våre betingelser, ta gjerne
kontakt. Vi kan skreddersy spesialavtaler.

1.Økonomiske betingelser
1.1 Reservasjon av lokale
Reservasjon av lokalet
kontrakt/epostbekreftelse.

er

gyldig

når

vi

har

kvittert

for

mottatt

signert

Når reservasjonen er bekreftet, fakturerer vi et depositum på 8000, som blir trukket fra på
Orginalfakturaen.
1.2 Antall
Ved bestilling oppgir du et 
estimert 
antall, og senest 
15 dager før arrangementet gir du
beskjed om et mer eksakt antall. Fram til 4 dager før arrangementet kan dette tallet endres,
men ikke med mer enn 10 %. Dette fordi vi skaffer råvarer og bemanning basert på dine
behov. Endringer i antall skjer skriftlig per mail. Frafall i antall fra 40 dager før selskapet blir
fakturert.
1.3 Endring av bestilling
Livet kan by på overraskelser som gjør at planer må endres. Skulle dette hende deg i
forbindelse med et arrangement på Lian Restaurant, ber vi om at du kontakter oss snarest.
Kanskje kan vi sammen finne en god plan B, slik at avbestilling kan unngås. Eventuell
avbestilling må skje skriftlig.
1.4 Avbestillingsgebyr
Ved avbestilling etter kontraktsinngåelse krever vi et gebyr for å dekke de kostnader vi har
hatt under planlegging. Satsene er:
Under 40 personer: kr. 3 500,
Fra 40 personer:
kr. 6 000,
Fra 60 personer:
kr. 10 000,
Fra 100 personer:
kr. 15 000,
Dersom avbestillingen skjer på arrangementsdagen, eller kunden uteblir fra avtalen,
har alle utgifter påløpt og kunden vil bli belastet med full kuvertpris.
1.5 Husleie
Husleie påløper for alle selskap under 25 personer. Dette gjelder ikke minnesamvær.
Leien er kr 2500, og gjelder dag og kveldstid frem til kl 24.00. For tiden etter kl 24, se under
punktet «Bar».
På helligdager er leien 4000,
Vårt ”stasrom” Schjølbergstua leies ut for kr. 4000,
Her er bordet pyntet med blomster og dekket med sølvtøy og eget servise.
Canapé ved ankomst er inkludert i prisen.
Dersom dere ønsker å ha en etasje eller hele huset for dere selv, ta kontakt for pristilbud på
dette.

1.6 Bar
Vi har skjenkebevilling fram til kl. 02.00 og dere kan disponere lokalet
fram til kl. 02.30. Etter kl 24.00 er det omsetningsbasert husleie for
selskaper under

40 personer og de som ikke ønsker bar. Minimumsomsettingen etter midnatt er på
kr 3.000,. Et eventuelt restbeløp blir fakturert som husleie.
1.7 Oppgjør
Våre pristilbud er gyldige i tre måneder. Vi tar både kontanter og kredittkort. Ved fakturering
påløper et gebyr på kr 50,. Vi kan kreve depositum som sikkerhet for våre utgifter.
Blir Lian Restaurant AS påført kostnader ut over det som framgår av kontrakten, for eksempel
på grunn av uaktsomhet fra noen av gjestene, vil dette bli fakturert arrangementet.
Force Majeure
Ved force majeure gjelder alminnelig praksis. Hendelser utenfor vår kontroll, som streik,
lockout, brann, ol. gir oss rett til å heve avtalen uten kompensasjon.

2. Praktiske opplysninger
2.1 Pynting av bord og lokale
● Bordet
pyntes med hvite tøyservietter og hvite lys.
● Blomster kan bestilles gjennom oss, eller dere kan ordne dette selv. Husk å avtale
tidspunkt for levering av blomster ved restauranten.
● Bordoppsett tilpasses lokalets størrelse og form. Vi har tegninger og forslag.
Spesielle ønsker må avklares på forhånd.
● Pynting
av lokale og bord som krever mye ekstra arbeid må avtales på forhånd.
Det kan da komme et tillegg i pris, avhengig av omfang og tidspunkt.
2.2 Spesielle menybehov
● Allergier, vegetar og andre kostrestriksjoner kan forekomme. Gi beskjed på forhånd,
så tilpasser vi menyen slik at også disse gjestene får en god matopplevelse.
● Vi har egne barnemenyer. Barn under 3 år gratis, barn under 12 år kr. 160,
2.3 Mat og drikke til eksterne bidragsytere
● Dere kan bestille mat til musiker, fotograf osv.. De kan få servert selskapets ordinære
meny (50 % rabatt), eller rett våre kokker bestemmer, til 160 kr per kuvert. Bestilles
samtidlig som ordinær bestilling.
● Drikke faktureres til ordinære priser.
2.4 Medbrakt utstyr
● Gjør avtale med oss på forhånd, både om hva dere ønsker å ha med og
leveringstidspunktet.
● Tar dere med kaker selv, koster det kr. 
30, per person i serveringsgebyr. Levering
avtales.

● Restauranten har kontinuerlig drift, og vi kan dessverre ikke oppbevare private
eiendeler etter arrangementet. Gaver, musikkanlegg, kaker må pakkes ned og tas med
hjem ved arrangementets slutt.
NB! Vi har ikke eget musikkanlegg, men vi formidler leie eller du kan ta med eget.
2.6 Lokaler
Lian Restaurant består av 6 lokaler med forskjellig størrelse og stil. Vi plasserer selskapene i
egnet lokale ut fra antall og øvrige bestillinger. Ved spesielle ønsker/behov, gi oss beskjed og
vi ser etter løsninger sammen. Ved ønske om å ha en etasje eller huset for seg selv, ta kontakt
for pris. Det er ikke heis mellom etasjene. På verandaen utenfor rotunden i 1. etasje setter vi
opp teltduk og varmelamper i vinterhalvåret. Ta kontakt dersom dere ønsker dette på en annen
tid av året.
Telefonnummer til vårt selskapslokale, ved behov under arrangementet: 72 56
51 20

Vi har stor vilje og evne til skreddersøm. Ut i fra disse faste betingelsene kan vi skape
akkurat det arrangementet du ønsker deg. Nå begynner moroa.
Velkommen til Lian Restaurant!

