Bespreekings Ooreenkoms
1. ‘n Deposito van 50% van die venu huur is vooruit betaalbaar om die bespreking
te bevestig. Indien u die bespreking kanseleer sal u die deposito verloor. Die
volle bedrag is nie later as twee weke voor die funksie datum betaalbaar.
2. Geen vuurwerke of oop vure word op die perseel toegelaat nie.
3. Geen alkhol mag later as 12:00nm verkoop word nie.
4. Geen musiek van enige aard mag later as 1:00nm gespeel word nie.
5. Die hoofhek sal na die seremonie gelsuit word en gaste word verlang om dan die
syhek te gebruik.
6. Rokers word streng gemaan om asbakke te gebruik vir sigarret stompies. Sand
asbakke word voorsien.
7. Slegs bubbels, roosblare of kruie mag as konfettie gebruik word, sou u in die tuin
trou.
8. Enige tent, dansbaan, tafels, stoele ens. moet die volgende oggend so gou
moontlik van die gras verwyder word.
9. U dékor ko-ordineerder is self verandwoordelik om stoele en tafels uitteplaas,
ook vir die seremonie in die tuin.
10. Geen motors mag op grasperke parkeer word nie.
11. Alle areas (grasperke, skuur, badkamers, parkeerarea) moet skoon gelos word
nie later as 10:00vm die volgende dag nie.
12. Die Spysenier is verandwoordelik vir die opruiming in die kombuis asook die was
van alle breekware & toerusting wat gebruik is tydens die funksie.
13. Alle rommel moet in swartsakke agter die skuur by die vullis stasie geplaas
word.
14. Breekskade en verliese op die perseel word bereken vir die kliënt se rekening.
15. Die gebruik van die perseel is op eie risiko, Carpe Diem Landgoed &
d’Wingerdskuur kan nie verandwoordelik gehou word vir enige beserings, skade
of steel van goedere nie.

Ooreenkoms
Van & Naam van Kliënt:

.

Kontak nr van Kliënt:

.

Naam van Funskie:

.

Datum van Funksie:

.

Tyd van Funksie:

.

Gaan u die tuin gebruik vir die seremonie: Ja/Nee
Spysenier se Naam & Kontak nr:

.

Dekor & Ko-ordineerder se Naam & Kontak nr:

.
.

Enige ander inligting wat ons moet weet:

.
.

Hiermee aanvaar ek ____________________________die bogenoemde ooreenkoms van
d’Wingerdskuur geteken te_____________________ op die dag ________________________

Fax bewys van betaling met jou van as verwysing na 086 599 7953 of e-pos die bogenoemde
na melissa@carpediemfarms.co.za

Standardbank
Tjekrekening
AM vd Colff
Rek nr: 332980464

