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Det Riktlinjene Som gäller 

För event og bröllop på Hotel Ekenäs  

 
Konferens & Event 
Kan det bli bättre än att konferera på en ö? Alla är samlade och ingen kan smita. Det blir en 
annan närhet, mer avkoppling, & mer flykt från vardagen. Vi arrangerar allt i från mindre enklare 
konferenser, till stora exklusiva konferenser. På andra etaget i vår huvudbyggnad, finner ni två 
konferenssalar. En mindre, med bländande utsikt över Kosterfjorden, som rymmer upp till 25 
personer, samt en större, med kapacitet för 75 personer. Vidare finns det möjlighet att nyttja 
mindre privata grupprum. 
 

Fester & Bröllop 
Vi har under åren arrangerat hundratals fester & bröllop, och vi törs nog säga att vi gör det 
väldigt bra! Söker ni efter en plats som är något utöver det vanliga, och en svårslagen 
upplevelse, så har ni hittat rätt. Självklart skräddarsyr vi er tillställning efter era önskemål. 
 

För att skapa bra förutsättningar för ditt event, finns det några saker som du måste vara överens 
om med oss på Hotel Ekenäs Koster. Vi presenterar det finstilta i form av frågor och svar för att 
du snabbt och enkelt ska få en överblick. 
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när, var, hur? 

• Den här informationen gäller hela det bokade 

arrang-emanget som hålls på Hotel Ekenäs 

Koster. 

• Den som ansvarar för betalningen av eventet 

räknas som beställare. 

• Bekräftelsen du undertecknat räknas som 

ursprungsbe-ställning. 

• Om du vill ändra i beställningen måste du göra det 

skriftli-gen till hotellet, som alltid ska återkoppla till 

dig. 

• Ankomstdatum är den dag och tid som eventet 

börjar. 

• Värdet på beställningen är det totala pris som du 

godkänt i bekräftelsen. 

Hur bokar jag ett event? 

Du kan boka ett event muntligt eller skriftligt och ska 

alltid få en skriftlig bekräftelse från hotellet. 

reception@hotelkoster.se 

Vad innehåller bekräftelsen? 

I bekräftelsen ska det stå vad som ska ingå i 

eventet, vad allt kostar och hur många som 

kommer. Hotellet väljer en eventlokal som passar 

antalet deltagare. Du kan få en större lokal än den 

som föreslås mot extra kostnad. Senast 2 veckor 

före ankomst måste du skicka in ett specificerat 

körschema med alla aktiviteter, tider och menyval.  

 

när måste antalet deltagare 

bestämmas? 

Om eventet omfattar övernattning måste du ge 

hotellet den slutgiltiga rumsfördelningen senast 4 

veckor före ankomst. 

Vad gör jag med speciella önskemål? 

Vill du beställa specialkost, extra 

säkerhetsarrangemang eller ta med husdjur? 

Meddela hotellet så tidigt som möjligt. Om dina 

önskemål kommer för nära inpå eventet reserverar 

vi oss för att de inte alltid kan uppfyllas.  

Kan jag överlåta bokningen? 

Du kan inte överlåta din beställning eller låta någon 

annan använda lokalerna utan att hotellet har 

godkänt det. 

Hur och när betalar jag? 

Hotel Ekenäs Koster har rätt att ta ut 

handpenning på 20% vid beställning, och i vissa 

fall full förskottsbetalning. Om den överenskomna 

handpenningen inte betalas har hotellet rätt att 

avboka eventet. Vill du bli fakturerad görs en 

bedömning enligt Hotel Ekenäs Kosters kreditpolicy. 

Betalningsvillkor är 10 dagar netto, om inget annat 

avtalats, därefter debiteras dröjsmålsränta och 

administrativ avgift. Faktureringsavgift tillkommer 

om inget annat avtalats. Beställaren ansvarar för 

alla kostnader i samband med eventet, även när 

deltagarna ska bekosta delar av beställningen 

personligen. 

Kan hotellet ändra bokningen? 

Vid strejk, brand, inskränkningar og Pandemi i 

leveranser och annat som Hotel Ekenäs Koster inte 

kan påverka har vi rätt att avboka eller ändra 

eventet, utan att ersätta dig för eventuella skador. 

Hotellet kan också när som helst avsluta eller 

avboka eventet om det stör den övriga 

verksamheten eller om hotellets rykte eller säkerhet 

är i fara.  

 

när och hur mycket kan jag avboka 

och ändra? 

Eventet kan avbokas eller ändras utan kostnad om 

du gör det i god tid. Olika tider gäller beroende på 

hur stor din bokning är och hur mycket du vill ändra. 

För att göra det enkelt räknar vi med procent av 

beställningens totala värde. Blir ni färre deltagare än 

beräknat har hotellet rätt att byta till mindre lokal, 

alternativt ta ut en extra kostnad.  

Senast antal veckodagar som gäller för att ändra 

beställningen: 

Exempel; Ni är 30 personer och du vill dra ner 

beställningen till hälften av det ursprungliga värdet. 

Då måste du göra det senast 14 dagar i förväg för 

att undvika kostnader. Om du inte håller tiderna 

ovan har hotellet rätt till hela beställningens värde, 

minus den procent som tillåts vid tidpunkten.   

För utebliven eller försenad ankomst och för tidig 

avresa tar vi ut full ersättning, även när deltagarna 

bokar var för sig. Dessutom har Hotel Ekenäs 

Koster alltid rätt till full ersättning för de tjänster som 

eventuellt inte går att avboka. Till exempel externa 

aktiviteter som bokats för din räkning. 
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Kan priserna ändras? 

Hotellet har rätt att justera kostnader i beställningen 

om det sker ändringar som vi inte kan påverka, t ex 

skatteändringar. Skulle detta hända meddelar vi dig 

direkt. Hotellet har också rätt att höja priserna när 

beställningen går över ett årsskifte om det har 

specificerats i bekräftelsen.  

 

Vem ansvarar för skador och 

värdesaker? 

Hotel Ekenäs Koster ansvarar inte för saker som 

förvaras eller glöms i lokaler eller hotellrum. 

Undantag är om vi gjort en skriftlig 

överenskommelse (särskilda formulär finns) eller om 

medarbetare på Hotel Ekenäs Koster orsakat förlust 

eller skada genom slarv.  

Du ansvarar för skador som deltagare, bokade 

artister och specialutrustning vållat, både vad gäller 

hotellfastigheten och inventarier. Det gäller också 

om ni behöver städning utöver det normala. 

Kan jag skicka material i förväg? 

Om du vill skicka material i förväg ska hotellet 

godkänna det. Vi tar inte ansvar för leveranser som 

kommer bort på vägen. Allt du tar med (även 

förpackningar) måste du ta med från hotellet direkt 

efter eventet. Om du lämnar kvar något har hotellet 

rätt att ta bort det på din risk och bekostnad. 

Kan jag ändra i lokalen? 

Du får inte ändra i lokalerna med tillfälliga 

konstruktioner eller stora skyltar om du inte har 

kommit överens med hotellet i förväg. Du ansvarar 

för att alla deltagare vet vilka regler som gäller på 

plats. 

Kan jag ordna med maten? 

Nej, hotellet har ensamrätt att servera mat och dryck 

under eventet. Vissa hotell godkänner undantag. De 

har då rätt att ta ut en avgift och överenskommelsen 

ska alltid finnas på papper. 

Kan jag filma inom hotellet? 

Nej, ni har inte rätt att fotografera eller spela in film 

inom hotellet utan Hotel Ekenäs Kosters tillstånd. 

Kan jag bjuda in med hotellets 

namn? 

Självklart kan du det. Men om du ska gå ut offentligt 

via till exempel annonser och skyltmaterial, ska 

hotellet godkänna materialet först. 

Om vi inte kommer överens! 

Skulle det uppstå en tvist mellan oss som vi inte kan 

lösa på plats ska den lösas genom skiljedom enligt 

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts 

regler för förenklat skiljeförfarande. 

Skiljeförfarandets säte ska vara i Stockholm. 

Väl mött på Hotel Ekenäs Koster! 

Värdeminskning 1–10 
deltagare 

11–50 
deltagare 

51–100 
deltagare 

101–200 

deltagare 
201 

delt. och fler 

100% 14 dgr 30 dgr 60 dgr 120 dgr 180 dgr 

50% 7 dgr 14 dgr 30 dgr 60 dgr 120 dgr 

25% 3 dgr 7 dgr 14 dgr 30 dgr 60 dgr 

10% 1 dg 3 dgr 7 dgr 14 dgr 30 dgr 

5%  1 dg 3 dgr 7 dgr 14 dgr 

 


