
Afbestillingsregler Cafe Hack 

Efter en indgået aftale mellem Cafe Hack og dig som vores gæst, henvises der 
vedr. afbestilling til de generelle afbestillingsregler. I dette tilfælde læner Cafe 
Hack sig op af HORESTA´S generelle afbestillingsregler. 

I forlængelse af disse regler gælder det hos Cafe Hack: Når der er tale om større 
selskaber (mere end 20 gæster), vil en aflysning fra gæstens side – efter indgået 
aftale – betyde at der skal betales et aflysningsgebyr. Dette svarende til 20% af 
arrangementets forventede totalpris. 

 

 

Uddrag af HORESTA's afbestillingsregler "Hvad man bør vide - når fester, møder og 
konferencer skal holdes i byen" 
 
Afbestilling af et selskabsarrangement på: 
- 12 personer og derover, skal rettidigt ske skriftligt senest fire uger inden dato for 
afviklingen af det bestilte arrangement. 
- Under 12 personer, skal rettidigt ske skriftligt senest to uger inden dato for 
afviklingen af det bestilte arrangement. 
 
Ved afbestilling af hele selskabsarrangementet eller en reduktion på mere end 10%: 
- Til og med 6 døgn før afvikling af det bestilte arrangement kan hotellet eller 
restauranten m.v. kræve en godtgørelse, der svarer til 50% af prisen for de afbestilte 
ydelser. 
- Senere end 6 døgn før afviklingen af det bestilte arrangement kan hotellet eller 
restauranten m.v. kræve en godtgørelse, der svarer til 75% af prisen for de afbestilte 
ydelser. 
 
Restauranten kan ved forevisning af regning kræve, at gæsten ved rettidig afbestilling 
betaler for ydelser, der ikke kan afbestilles, fx musik, kontorartikler, apparatur o.l. 
 
Ved manglende fremmøde (no show) har restauranten krav på fuld betaling for hele 
arrangementet. 
 
Når reservationen foreligger, kan gæsten forvente at skulle betale et 
reservationsgebyr efter nærmere aftale. Gebyret vil blive trukket fra ved den endelige 
afregning, men refunderes ikke ved eventuel afbestilling. 

 

 

 

 

 



COVID-19 

Vi ønsker at gøre det let og gennemskueligt at reservere et større selskab hos os, også i 
disse COVID-19 tider. 

Vi aftaler gerne individuelt med hver gruppe – hvilke betingelser som virker fair for begge 
parter. Det skal være trygt at lave en reservation. 

 

Vores generelle COVID19 -betingelser er: 

Måttet i aflyse et selskab på grund af COVID-19, må vi kigge på bevæggrunden for 
aflysningen:  

- Fraråder myndighederne pludselig fester/arrangementer af netop den type som du 
har reserveret – så kan arrangementet annulleres eller udskydes uden beregning. 
Depositum vil i så fald blive tilbagebetalt. Uanset tidspunktet for aflysningen. 

- En aflysning grundet COVID-19s pludselige udvikling – men uden et forbud fra 
myndighedernes side – vil bero på en fælles snak. En udskydelse af arrangementet 
vil være den naturlige løsning. 

o Ønskes der ikke en ny dato for arrangementet og er der tale om en total 
aflysning, tilbagebetales depositum ikke 

 

 

 

WHO har erklæret Corona Virus for en international sundhedskrise, og derfor indsættes 
følgende formulering i vores generelle betingelser, som vi linker til i vores 
aftaler/kontrakter. 

”Afbestilling/aflysning på baggrund af Corona virus betragtes ikke som en force majeure 
situation for aftaler indgået efter marts 2020, hvor WHO har erklæret Corona virus for en 
international sundhedskrise.” 

 

 

 

 

 

 

 

 


