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Bekreftelse av arrangement på HØYMAGASINET på Akershus Festning 
 
Vi takker for henvendelse til Høymagasinet og kan bekrefte følgende, og ber samtidig om at du leser gjennom 
vedlagte betingelser. For at bestillingen skal være endelig bekreftet, må vi be om at denne sendes signert 
tilbake innen en uke fra utsendelsesdato, skannet pr e-post: post@hoymagasinet.no. 
  
Meny og nøyaktig antall personer må være oss i hende innen kl. 12.00 to uker før arrangementet. 
Endringer etter dette vil bli belastet regningen med kuvertpris bestilt for arrangementet.  
 
Navn på arrangør og bestiller: Kampen Veteranorkester ved Lorang Eriksen   

Dato og tid for arrangement: 7. november 2020 – dagtid 0800-1700      
Type arrangement: Storband konsert     
Antall gjester og smittevern: 100 publikummer i 25 kohort-sittegrupper med 4 i hver, merket 1-25. Det er et 
krav at gjestene ved kjøp av billetter er innforstått hvem de sitter i kohort med. Utleier har fullmakt til å 
korrigere publikum og arrangør i henhold til stedets smittevernsregler. Det praktiseres bordservering.          
Menyvalg: 55 stk Påsmurt Ost og skinke 50 stks og 5 Påsmurt vegetarisk. Serveres 1230 
Drikke: Kaffe gjennom dagen 60 pax. Assorterte mineralvann med og uten sukkerinnhold, det belastes 
antall mineralvann utifra forbruk. Serveres 1230 
Lokalleie: 15.000    
Utenom sommeren vil det tilkomme en årstidstillegg. Se pkt 3. : 2.500 
Annet: Teknikker minimum 1500, heretter 750 per time. Teknikker er bestillt fra kl 1000 på 
arrangementdagen (kan endres til fredag 6. november) 

 
Til ethvert arrangement vil behovet for vakter vurderes. Vi regner 2 vakter på ca. 150 personer. 
I de fleste tilfeller bruker vi Prosec. Pris per vakt er ca. kr 650 per time inkludert mva. som belastes fakturaen. 
Behovet for vakter vurderes og besluttes av Høymagasinet i henhold til sikkerhetsvurdering for gjester og 
personal. 
 
Ved bruk av Høymagasinets tekniske utstyr må dette stilles tilbake av tekniker både før og etter bruk. Dersom 
dette ikke gjøres vil tilbakestilling belastes fakturaen. 
 
Vi gjør oppmerksom på at selskapet vil bli presentert for én felles regning ved selskapets slutt, og ved 
tilsendelse av faktura påberegnes et fakturagebyr på kr 45. 
 
Kryss av for ønsket betalingsmåte: 

Faktura:   Kredittkort: 

Ved faktura: 

Fyll inn organisasjonsnummer og eventuelt deres referanse/bestillingsnummer nedenfor. Privatpersoner 

kredittsjekkes på personnummer, noter dette nedenfor dersom det er privat selskap. 

Vi sender gjerne faktura på e-post. Hvis du ikke ønsker faktura på e-post, sender vi fakturaen til adressen som 

står registrert på deres organisasjonsnummer/personnummer, dersom ikke annet er avtalt i forkant. 

Referanse-/bestillingsnummer:  
Att.:     
Organisasjonsnummer/Personnummer: Org nr: 984036345 
E-postadresse for faktura:  post@kampeveteran.no 
 
Bekreftet, sted:  ________________________ 
 
Dato/Signatur:  ________________________ 
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Gyldighet 
Betingelsene nedenfor gjelder alle arrangement ved Høymagasinet, i den grad annet ikke er skriftlig avtalt på 
forhånd. 

  
1. Avbestillinger og endringer 

Avbestillingsfrist:    Hele arrangement på Høymagasinet 3 mnd. 
Reduksjon av antall etter 3 måneder:    Reduksjon av opprinnelig bestilt antall med 40 % eller mer, belastes 

kr 300 pr. person for arrangementer inntil 2 uker før. 
 

Avbestillinger og større endringer skal meddeles restauranten skriftlig. 
Bindende antall personer må være oss i hende 14 dager før arrangementet. Endringer etter dette vil bli 
belastet regningen med kuvertpris bestilt for arrangementet. 

 
2. Priser 

Restauranten forbeholder seg retten til prisjusteringer og endringer. Ønskes arrangement i hele 
restauranten, slik at den må stenges for andre gjester krever vi en garanti på minimumsomsetning og/eller 
minimumsantall. Vakthold kommer i tillegg. 

 
3. Betaling 

Arrangement med omsetning under kr 20 000 skal gjøres opp ved arrangementets slutt, dersom ikke annet 
er avtalt. Ansvarlig for arrangementet leverer kredittkort ved ankomst. Ved avreise telles mineralvann etc. 
og regningen belastes kredittkort og signeres. 

 
Ved fakturering må nødvendig informasjon påføres denne bekreftelsen og returneres. 
Ved avtale om fakturering gjelder betaling 14 dager etter faktureringsdato.  Ved tilsendelse av faktura 
påberegnes et fakturagebyr på kr 45. Arrangør er ansvarlig for samtlige påløpte kostnader, også i de 
tilfeller der de enkelte deltagere skal betale individuelt. Ved for sen innbetaling belastes til enhver tid 
gjeldende morarenter.  
  
Nattillegg: kr 3 500 pr. påbegynt time, som vil bli belastet fra kl. 24.00. 
Årstidstillegg: kr 2 500 blir belastet i perioden 1. mars – 1. mai & 1. oktober – 22. desember. 

 
4. Uforutsette hendelser (Force Majure) 

Hendelser utenfor restaurantens kontroll (f.eks. streik, lockout, brann) gir oss rett til å heve avtalen uten 
erstatningsplikt. 

 
5. Avvikende betingelser 

Vi ber om at arrangør, i god tid tar opp eventuelle spørsmål som måtte være forbundet med nevnte 
betingelser. Dette for at arrangementet skal bli så vellykket som mulig. 

 
6. Skader 

Arrangør står ansvarlig for eventuelle skader som påføres inventar, etc. under leieperioden. 
 

7. Spesielle forhold 
Plassering av utstyr, dekorasjoner m.v. må av praktiske hensyn avtales på forhånd. Høymagasinet kan ikke 
ta ansvar for utstyr, gaver og annet som blir levert før eller gjenlagt etter arrangement. 
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