Betingelser
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.
Nyt konfirmasjonsfesten i rolig atmosfære på Lian restaurant,
etter en tidsplan som passer deres familie

1.Økonomirelaterte betingelser
1.1 Reservasjon av lokale og depositum
Reservasjon av lokalet er gyldig når vi har kvittert for mottatt signert
kontrakt/epostbekreftelse. Depositum på kr 2500, må betales ved reservasjon. Det er ikke
heis mellom etasjene.
Det er ikke mulig å reservere flere datoer.
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 for eget rom er 2500,. Dere har et av våre seks rom for dere selv fra kl 13 – 21.
På bevegelige helligdager er leien 4000,
1.7 Oppgjør
Våre pristilbud er gyldige i tre måneder. Selskapet gjøres opp før avreise med kort eller
kontanter.
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 og lignende gir oss rett til å heve avtalen uten kompensasjon.

2. Praktiske opplysninger
2.1 Pynting av bord og lokale
● Bordet
pyntes med hvit tøyduk og hvite tøyservietter.
● Bordplan tilpasses lokalets størrelse og form. Vi har tegninger, spesielle ønsker
avtales på forhånd.
● Tegning. 
Lag en skisse som viser ønsket plassering av bordkort og pynt. Legg
bordkortene i riktig rekkefølge.
● All pynt 
leveres 48 timer før selskapet, samlet i en eske/pose som er merket med navn
og telefonnummer.
● 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, andre kostrestriksjoner. Gi beskjed på forhånd, så tilpasser vi
menyen slik at også disse gjestene får en god matopplevelse.
● Barn under 3 år gratis, barn under 12 år kr. 160,
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. Husk merking av fat, former og esker.
● 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.
.
Velkommen til Lian Restaurant!

