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     Festlokalen:

Lokalens namn: 

Telefon:

Talat med:

Bokat den:               

Avbokat den:               

      Allmänt:

Vad kostar lokalen att hyra?

Är det någon depositionsavgift?

När får man tillgång till lokalen?

När får man tillgång till nyckeln?

När skall nyckeln senast återlämnas?

Hur många sittande gäster får plats?

Hur många minglande gäster får plats?

Skrivs det något kontrakt på vad vi har kommit överrens om?

Får jag någon bokningsbekräftelse?

När kan jag senast avboka lokalen?

Hur många toaletter finns det?

Finns det någon handikapptoalett?

Ska vi själva ta med toalettpapper?
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Ska vi själva ta med tvål till toaletterna?

Om det händer något vem kan jag då ringa till hos er?

Finns det brandvarnare?

Finns det larm?

Om larmet går av misstag vem ringer man då?

Finns det ljudanläggning?

Vilken tid måste man sluta spela musik?

Vart slänger man soporna?

Hur är förbindelserna med lokaltrafiken?

Om någon i vårt sällskap har sönder något vad gäller då?

Om det blir inbrott under tiden vi har hyrt lokalen, vad gäller då?

    Köket:

Kan man ta med egen mat?

Kan man ta med egen dryck?

Vad är det för typ av kök?

Finns det stor kyl och frys?

Finns det micro?

Finns det ugn och hur stor är den?

Finns det värmeskåp och hur stort är det?

Finns det diskmaskin?
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Finns det kaffebryggare?

Finns det kastruller, stekpannor mm?

Finns det dukar, hur många?

Finns det servetter, hur många?

Är det vi som hyresgäster som skall tvätta dukar och servetter? 

Finns det vaser, hur många?

Finns det kandelabrar, hur många?

Hur många champagneglas finns det?

Hur många vitvinsglas finns det?

Hur många rödvinsglas finns det?

Hur många vattenglas finns det?

Hur många likörglas finns det?

Hur många förrättstallrikar finns det?

Hur många huvudrättstallrikar finns det?

Hur många desserttallrikar finns det?

Hur många förrättsgafflar finns det?

Hur många förrättsknivar finns det?

Hur många huvudrättsgafflar finns det?

Hur många huvudrättsknivar finns det?

Hur många matskedar finns det?
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Hur många dessertskedar finns det?

Hur många kaffeskedar finns det?

Hur många kaffekoppar med fat finns det?

Finns det sockerskålar och gräddsnipor, hur många?

Finns det uppläggningsfat och karotter?

Finns det tillbringare?

Skall vi själva ta med kaffe?

Ska vi själva ta med diskmedel?

Sid 4 av 4


