
INFORMATION OM BOKNING & BESTÄLLNING 
 
När du vill beställa eller har frågor rörande beställning ringer du 08 449 91 12 
eller mailar till info@flottsbrovardshus.se, senast 4 arbetsdagar innan tänkt 
beställning.  
 
Minsta beställning är till 15 personer och då av varje buffé eller rätt. Vi 
återkommer med en orderbekräftelse via mail som ni behöver godkänna för att 
bokningen ska vara genomförd.  
Är du ute i sista sekund så gör vi allt för att kunna hjälpa dig. 
 
Moms tillkommer med 12% på alla cateringpriser.  
 

SKADA & FÖRLUST 
Du som kund ansvarar för att allt material återlämnas enligt överenskommelse. 
Trasigt gods, försvunna bestick, verktyg eller liknande debiteras till full 
reparation eller nyanskaffningspris. 
 
 

AVBESTÄLLNING 
Avbokning ska senast ske 5 arbetsdagar innan leverans för ordervärde under 
10,000 kr. För villkor på order över 10,000 kr, se din orderbekräftelse. Försenad 
avbeställning debiteras med 50% av bokningssumman.  
Vid avbokning senare än 48h före leverans debiteras 100% av hela 
bokningssumman.  
 
Förändring av antal gäster ska ske senast fyra arbetsdagar före utsatt datum och 
med maximalt 10% av det bokade antalet.  
 
 

BETALNING 
Betalning sker via förskottsfaktura eller swish vid leverans för privatpersoner.  
Företag betalar med faktura 10 dagar netto.  
 
Vid större belopp debiteras minst 50% vid order enligt ö.k.  
 
Efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta: +5% samt påminnelseavgift 
 
 
 
 
 



LEVERANS 
Leveranskostnaden inom Storstockholm är 395 kr. 

 
Maten levereras som standard på engångsfat. Önskas porslin, glas, linne etc. 
offereras detta separat. Uppläggningsbestick ingår ej i cateringpriset, säg till om 
detta önskas! Leverans sker till port, entré, grind eller dylikt som går att komma 
fram till med bil, om vi inte har kommit överens om något annat. I de fall hiss 
ska användas levereras beställda varor till dörr. Alla priser på mat tillkommer 
12% catering moms.  
 
12 % moms tillkommer på alla priser rörande transport, porslin, glas, 
engångsmaterial samt personal.  
 
Vid hyra av porslin, uppläggningsbestick etc. ska detta returneras avtorkat/sköljt 
och nerpackat nästkommande vardag. Önskas hämtning av cateringgods 
tillkommer det en extra kostnad.  
 

PERSONAL 
Här nedan finns du priser & information kring att hyra personal 

 
• Serveringspersonal, barpersonal   295 kr/timme 
• Hovmästare/kock   350 kr /timme 

 
För större arrangemang kan det behövas projektledare. 

 
Ob-tillägg tillkommer enligt följande 

 
• Vardagar 20.00-06.00 
• Lördagar 16.00-06.00 
• Söndagar 06.00-06.00 

 
Mellan 01.00-06.00 debiteras dubbelt ob-tillägg.  
 
Minimundebitering av personal är fem timmar och tiden räknas från avgång till 
ankomst på Flottsbro Värdshus Häggstavägen 20. Priserna är inkl. sociala 
kostnader. Priserna är exkl. moms, 12%.  
 

 
 

Vid frågor kontakta oss på info@flottsbrovardshus.se eller 
08 449 91 12 


