
Betingelser (husk at læse det med meget småt)

Når I har besluttet jer til hvilken pakker der passer til jeres behov, og husk at I altid kan ringe, 
hvis jeres behov ikke passer ind i de pakker jeg har opstillet. I kan altid få skræddersyet jeres 
pakke, hvis I ønsker evt at der skal indgå invitation og takkekort.

Når I har besluttet jer, så tag kontakt med mig enten på mail thinna@thinna.dk eller mobil
27637070, og lad os aftale hvordan nedenstående skal foregå.
Book jeres dato så hurtig som overhovedet muligt, og især hvis I skal holde jeres bryllup i maj 
eller august. Mange er ude allerede 1 år i forvejen for disse 2 mdr.

Når I har booket jeres dato, så sender jeg efterfølgende en faktura/bekræftelse, dog senest 5 
dage efter.

På faktura/bekræftelsen står der:
“Bekræftelse på reservation af dato den xxxxx forudbetales 50 % af pakkens pris, svarende til xxx,- 
senest den xxxx. Når beløbet er indbetalt, er dagen jeres og ansvaret mit. Det resterende beløb skal 
senest være indbetalt den xx”. (svarende til 30 dage fra reserveret dato)
Jeg bekræfter når jeg har modtaget forudbetalingen.

Det med meget småt:
“Det forudbetalte refunderes ikke, når det er indbetalt. Ønsker I at indbetale det hele, kan det
sagtens lade sig gøre og skulle omstændighederne være at I aflyser, vil 50% af pakkens pris
refunderes, medmindre aflysningen sker inden for 30 dage fra den planlagte dato.

Skulle I aflyse datoen og ønsker at rykke den til en anden dato, forudsætter det at jeg er ledig
denne dato I ønsker at rykke til, og indenfor 2 år, ellers er forudbetaling tabt. Ændringer af dato 
kan kun ske en gang.

Skulle I aflyse og rykke jeres bryllup indenfor 30 dage fra jeres planlagte dato, flytter jeg gerne hele
jeres indbetaling til ny dato, som forudsætter jeg er ledig denne dato, ellers vil hele jeres indbetaling
være gået tabt. Hvis jeg er ledig, rykker jeg det hele, og ændring af dato kan kun ske en gang,
indenfor 2 år, ellers er det hele indbetalingen tabt.

Gode informationer:
Når indbetalingen for det forudbetalte er sket, vil I få en bekræftelse på indbetalingen, og efterføl-
gende en mail fra mig, hvor jeg beder om jeres fulde navn og kontakt indformationer. 
I bekræftelsen, vil ligeledes stå hvornår vi aftaler et telefonmøde, for at aftale nærmere om jeres 
detaljer, som regel en mdr. før fastsatte dato. Der skulle I gerne have det meste på plads..


