Välkommen som kund hos Välfärden.
Här följer de detaljerade villkoren som gäller för beställningar hos oss.
Gör dina bestställningar per telefon 040-264330 eller 0761-919592 (dock ej under lunch kl
11-13) eller mail hej@valfarden.nu . Du är såklart också välkommen ner till oss för att lägga
beställning. Har du specifika behov eller större cateringförfrågningar, bokar vi gärna ett
möte och diskuterar dina önskemål. Ange datum, tidpunkt, dina kontaktuppgifter och hur
du vill att betalning ska ske.
För fakturakunder är minsta ordersumma 500 kr. Fakturavgift på 150 kr tillkommer. Se
nedan. Vill du ha fakturan skickad till en särskild adress måste detta anges vid beställning.
Vill du ha fakturan märkt med projektnamn eller referens för internt bruk ska det också
anges.
För återkommande storkunder erbjuder vi samlingsfaktura. Ni ansvarar själva för att
beställningarna blir korrekt uppmärkta. Vi tar inte ansvar för märkning/kontering av era
beställningar på samlingsfakturor.
Bra att tänka på vid catering beställningar:
- Ange leveranstid för catering så att det finns god marginal att duka upp och ställa i
ordning.
- Om vi levererar till er. Ange kontaktperson och mobilnummer och tänk på att
personen ska vara anträffbar när vi levererar.
- Vill du att vi tar med engångsmaterial eller porslin? Eller finns det redan på plats?
Behövs bestick osv?
- Kommer ni att sitta eller stå och äta? Om det är ett mingel och ni ska stå och äta,
är det smidigare med endast tallrik, gaffel, vinglas och glasklämma.
- När du frågar efter deltagarnas allergier, ställ frågan specifikt om allergier, inte "är
det något du inte äter".

Fakturaavgift
Ordersumma
500-3000 kr

Fakturaavgift
150 kr

> 3000 kr

0 kr

15 dagars betalningsvillkor eller enligt överenskommelse.
20 % dröjsmålsränta och 50 kr påminnelseavgift per påminnelse.

Prislista leveranser

Avhämtning

Inom
huset

Malmö

Utanför
Malmö

0

0

0

Utkörning till dörr och
upphämtning av disk
vid dörr

200

300

1000

Utkörning med
framdukning, samt
upphämtning av disk

400

600

1500

Prislista
Serveringspersonal
Vardagar
Kväller och helger
Porslin
Kniv, gaffel, sked
Tallrik
Assiett
Vinglas
Vattenglas
Kaffekopp
Glasklämma
Helt set

250 kr/h
300 kr/h

1,50 kr/st
4 kr/st
3 kr/st
4 kr/st
3 kr/st
3 kr/st
1 kr/st
15
kr/kuvert

