Bokningsvillkor för ginprovning
på Hernö Gin Bar, Stockholm.
ÅLDERSGRÄNS

Åldersgräns för ginprovning är 18 år. Minderåriga
är välkomna på studiebesök i målsmans sällskap.
OMBOKNING OCH AVBOKNING:

Köpt biljett återlöses med 100% av beloppet om
avbokningen är Hernö Gin Bar tillhanda senast 24
timmar innan aktivitetsstart. Ombokning till ett annat
datum inom samma evenemang är möjligt en gång,
om förfrågan om ombokning är Hernö Gin Bar tillhanda senast 24 h innan aktivitetsstart. Om särskilda kostnader uppstår för Hernö Gin Bar i samband
med av- eller ombokning är beställaren skyldig att
till fullo erlägga dessa. Ombokning och avbokning
sker via mail till info.stockholm@hernogin.com.
ANSVAR- OCH BETALNINGSVILLKOR:

Beställaren är gentemot Hernö Gin Bar ansvarig
för fullständig reglering av samtliga kostnader
enligt bokningen även om dessa slutligen betalas av
deltagarna var för sig. Beställaren är ansvarig för
eventuell skadegörelse som uppkommit av deltagare.
BOKNINGSBEKRÄFTELSE OCH
BOKNINGENS OMFATTNING:

Vid bokning skickas en skriftlig bekräftelse i första
hand per e-post. Bokningsbekräftelsen innehåller
viktig information om din bokning. Kontrollera att
bekräftelsen överensstämmer med din bokning.
Hittar du felaktigheter i bekräftelsen ska du upplysa
Hernö Gin Bar om detta snarast. Bokningen avser
det som offererats av Hernö Gin Bar och har accepterats av beställaren vilket framgår av bekräftelsen.
Framgår det inte av bekräftelsen att bokningen är
exklusiv för beställarens sällskap kan fler personer

PLEASE SHARE YOUR VISIT

komma att delta vid besöket. I bekräftelsen framgår
starttid samt sluttid för besöket. Vid försenad
starttid som ej har orsakats av Hernö Gin Bar kortas
besökstiden i första hand ned motsvarande tid. Vid
förlängd uppdragstid utöver avtalad tid debiteras
500 SEK per timme.
ÅNGERRÄTT:

Ångerrätten enligt lagen om distansavtal och avtal
utanför affärslokaler (2005:59) är undantagen
avtal om fritidsaktivitet (kap 2 §11) och därmed
går det inte att ångra bokning av ginprovning eller
studiebesök. Se regler för om- och avbokning ovan.
GDPR OCH PERSONUPPGIFTSLAGEN:

Genom överlämnande av personuppgifter samtycker
gästen till att Hernö Gin Bar i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att
fullgöra Hernö Gin Bars åtaganden gentemot gästen
och kan även lämnas ut till våra samarbetspartners.
Hernö Gin Bar använder gästens uppgifter för att
kunna ge information, erbjudanden och service
gällande gästens bokade arrangemang via e-post,
telefon eller sms.
FORCE MAJEURE:

Ingen av parterna är ansvarig gentemot den andra
parten för fullgörande av skyldigheter som förhindras av omständigheter utanför parts eller dennes
leverantörers kontroll (Force Majeure). Detta gäller
under förutsättning att sådan part inte rimligen
kunde ha förväntats räkna med hindret och dess påverkan på parts åtaganden enligt dessa villkor och
att part inte rimligen hade kunnat undvika hindret
och dess följder.
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