TILLÄGG VID HYRA AV BANKETTSALEN VID FESTARRANGEMANG PÅ IVA
Utöver våra allmänna villkor finns nedan tillägg vid hyra för festarrangemang.
Festvåningen som är byggd 1898 är kulturminnesmärkt i högsta klass (blå) och renoveras varsamt
löpande för att bibehålla sin exklusivitet. Det gör att vi har strikta regler vad som gäller vid
arrangemang i lokalen.
•

Vid bekräftelse via återförsäljarled ska det tydligt framgå vilket företag som är slutkund.

•

Eventuell dekor i lokalen ska meddelas innan för godkännande. Scenljus på stativ,
miljöbelysning mm. Ingen riggning av tross för ljuskannor eller högtalare godkänns i lokalen.

•

Det är inte tillåtet att använda konfetti, paljetter eller annat som medför nedskräpning.
Om så sker debiteras en extra städkostnad på notan.

•

Rök och eld är förbjudet (även kallrök).

•

Om scen ska hyras in ska beställningen gå via oss alternativt att egen vald leverantör tar
kontakt med oss innan för information om lokalen. Max 20 cm höjd från golv.

•

Maxtak för ljud vid DJ och levande orkester är 95dB med sluttid för musik kl. 01,00. Lokalen
är belägen mitt i city med bostäder i närheten och det finns flera kristallkronor i lokalen. Om
dessa restriktioner inte följs har ansvarig restaurangchef på plats befogenhet först varna och
i värsta fall stänga ner musiken. Vi har decibelmätare på plats i lokalen.

•

Golven får inte tejpas med någon form av tejp. Det finns gummilister som döljer kablar att
lägga ut. Eventuella skador som uppkommer om tejp ändå används kommer att debiteras.

•

Vi tillhandahåller el för eventuell teknik, byggcentral med 3-fas 16A.

•

Leveranser in/utlastning enligt överenskommelse då Grev Turegatan är avstängd för biltrafik
dagtid mellan 11,00–17,00 men det går att lösa med personal från IVA.

Genomgång av lokalen innan/efter arrangemang:
Undertecknad som är ansvarig för rubricerande event intygar att lokalen vid tillträdet var i fullgott
skick och utan synliga skador, undantaget det som specificeras nedan.
För de skador som eventuellt uppstår i samband med arrangemanget tar jag fullt ansvar vad gäller
kostnader för återställande av lokalen till fullgott skick. Detta gäller även skador som t.ex. orsakats
av underleverantörer till eventarrangören. Eventuella reparationer leds av IVA Konferenscenter och
kostnaden faktureras utan påslag, enligt offert som gemensamt godkänts före reparationen.
Skador som noterats vid gemensam besiktning vid tillträdet - datum:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ansvarig från IVA Konferenscenter

Beställare kund/företag

___________________

___________________

