
Firmanavn: *

Adresse:*

Fakturaadresse: *

Organisasjonsnummer: * Resursnr. eller ref.: *

eFaktura / EHF-Faktura:

Kontaktperson: *

Telefon kontaktperson: *

E-post kontaktperson: *

Kryss av for romtype: *

Med videokonferanse?*

Romoppsett:

Dato for romleie: *

Antall personer: *

Klokkeslett: * Halv dag Hel dag

Antall grupperom:

Klokkeslett:

Tilleggsinformasjon:

Ønskes grupperom i tillegg:

Annet: 

*Må fylles ut

Antall personer pr. gr.rom:

Fylles ut ved bestilling av rom hos Studiesenteret Midt-Troms AS i Kunnskapsparken

Faktura informasjon:

Kontaktinformasjon:

Ja Nei

Romleie:

 Auditorium (55) / (153)

 Møterom (20-40)  Grupperom (4-12)

Fra klokkeslett/til:

Hvis ja, hva skal brukes? (teams, Zoom, easy meeting …etc.)

Halv dag er inntil 3,5 timer (gjelder før kl.12:00 og etter kl.12:00).
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Salgsbetingelser Kurs & Konferanser

Gyldighet

Disse betingelsene gjelder dersom ikke annen skriftlig avtale er gjort i forhold til arrangementet.

Priser/ Betalingsvilkår

Oppgitte priser er bindende for begge parter. Vi forbeholder oss retten til å justere prisene som følge av 

omstendigheter liggende utenfor vår kontroll. Benytt vedlagt skjema ved bestilling av arrangement. 

Priser for arrangementer utover normale åpningstider

For Studiesenteret Midt-Troms gjelder følgende:

Tillegg for oppstartstøtte og bemanning: Kr 400,- pr time etter kl 16.00. Da sørger vi for at konferansen blir 

fulgt opp med personal og oppfølging på det tekniske utstyret. 

Arrangementsplanlegging

Ved større arrangementer (mer enn 20 pers) ønskes detaljplan tilsendt senest en uke før ankomst. Dette 

gjelder program, måltider, oppsett i lokalet ol. Endringer i antall gjøres senest 3 dager før ankomst. Ved 

mindre arrangementer (under 20 pers) kan endring i antall skje senest innen 3 hele virkedager før 

ankomst. Vi ønsker detaljplan også for mindre arrangementer.

Avbestilling

Ved avbestilling av større arrangementer (auditorium) gjelder en avbestillingsfrist på 4 uker før ankomst. 

Ved mindre arrangementer gjelder en avbestillingsfrist på senest 2 uker før ankomst. Avbestillinger må skje 

skriftlig pr mail for å være gyldig. For avbestillinger utover våre frister belastes avtalt pris som beskrevet i 

bekreftelsen.
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