
BESTILLING OG LEVERING 

Bestilling 

Vær tidlig ute så er du sikret at vi kan håndtere deres selskap på en ryddig og fin måte. Endringer i 

antall det er bestilt for kan gjøres inntil to arbeidsdager tidligere. Ved avbestilling senere enn tre 

dager før selskapsdato blir man fakturert fullt ut.  

Rett til prisendringer på våre menyer forbeholdes. 

Priser: 

Alle priser er oppgitt inkl. mva dersom ikke annet er oppgitt. Vi forbeholder oss retten til endringer i 

prisene ved spesielle bestillinger, eller ved prisendringer hos våre underleverandører. De avtalte 

priser er de priser som følger av bekreftelsen. 

 

For bestilling ring: Tlf: 92091504 

 

Levering 

Vi kjører 7 dager i uken, ønsket leveringstidspunkt må oppgis ved bestilling sammen med nøyaktig 

adresse.  

 

Betalingsbetingelser 

Privatpersoner kontant eller med kort ved levering (hvis ikke annet er avtalt) 

Bedrifter per. 10 dager, men det tilkommer et administrasjonsgebyr på kr. 45,- 

  

Eventuelle reklamasjoner må være oss i hende senest 24 timer etter leveranse. 

Ved eventuelle utsolgte varer fra leverandør, eller force majeure, forbeholder vi oss retten til å 

levere erstatningsprodukter i samme priskategori/kvalitet. 

 

Betingelser/retningslinjer 

Bestilling/endring og kanselering av din bestilling. 

Aksept etter bestilling mellom selger og kjøper: 

Gjelder disse retningslinjene for Wolds AS 

Antall økning for antall personer: 

kan endres når som helst, men ved avtale med selger og skriftlig aksept fra begge partnere. 

Ved reduksjon av antall personer: 

Sendes skriftlig melding av kjøper til selger,  

ang reduksjon personer reduksjonen gjelder for. 

Reduksjonen av antall personer gjelder kun 10 dager før din leveringsdato av din gjeldende bestilling! 



 

 

 

Ved kanselering av din bestilling: 

Må skje 1 måned før, sendes skriftlig melding ang din kanselering til selger og selger bekrefter din 

kanselering. 

 

Nye og haste bestillinger som mottas og aksepteres fra selger og kjøper på kort varsel  

Kan ikke endres (på kortvarsel menes 10 dager før leveringsdagen for din gjellende bestilling) 

Justering av antallet kan kun skje ved evt. avtale mellom deg og selger før det inngås en skriftlig 

avtale om kjøp. 

 

Retningslinjene gjeller både selger og kjøper:  

Dersom en av partnerne ikke forholder seg til retningslinjene ovenfor, er ansvarlig for å dekke 

økonomisk fult ut tapet bestillingen gjelder for! 

 

 

 

 

Utstyr: 

Maten leveres stort sett på engangsemballasje ved catering hvis ikke annet er avtalt. Ved leie/utlån 

av annet utstyr, skal utstyret tilbakeleveres i korrekt antall og mengde. Kjøper er ansvarlig for å 

erstatte utstyr som ikke er tilbakelevert innen avtalt tid etter levering, eller som er ødelagt ved 

tilbakeleveringen. Erstatningen faktureres særskilt til kjøper. 

 

 

Leie av personale 

Leie av personale Kokk kr. 2750,-per. time (min. 5 timer) utover dette kr. 550,-per. Time 

(Leie av kokk 550,-per. time, minimum 5 timer) 

Servitør kr. 350,- per. time (min .5 timer) etter kl. 24.00 tilkommer 50% nattillegg 


