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Booking kontrakt med Soundscape Studio
Kære kunde
Tak for jeres booking i Soundscape Studio. I har booket følgende datoer:
Alle sessions starter kl. 9.30 med mindre andet er aftalt.
Bookingen er bindende. Hvis I ønsker at aflyse de aftalte sessions skal det ske mindst 10 dage
før første arbejdsdag i hver periode. I kan aflyse ved at ringe til mig på 2382 4425 eller sende
en mail til louise@soundscapestudio.dk . Aflysningen træder i kraft når I har modtaget en
bekræftelse fra mig om at jeres aflysning er modtaget.
Aflyser I mellem 10 dage og en uge før sessions start bliver I faktureret for 4 timers arbejde. I
tilfælde af, at den bookede session var af mere end en uges varighed, faktureres I dog for 8 timer.
Aflyser I mindre end en uge før sessions start vil I blive faktureret for hele den bookede periode.
Timepris: Studiets gældende timepris er 400,- eksklusiv moms, 500,- inklusiv moms.
I betaler for det antal timer vi bruger, det vil sige hvis noget går hurtigere end forventet bliver det
billigere, mens hvis vi bruger længere tid end forventet bliver det dyrere. I tilfælde af, at vi
arbejder så hurtigt, at den sidste dag af jeres booking bliver overflødige, vil I således heller ikke
blive afkrævet betaling for disse.
Flygelet stemmes ca. hver 4 måned, men hvis I ønsker at flygelet skal være ny-stemt (max 2
dage før session start) vil I blive faktureret 500,- eksklusiv moms for stemning.
Betalingsvilkår: Fakturering sker efter endt session. Strækker den bookede periode sig dog over
flere måneder vil regningen blive splittet op og der faktureres i stedet hver den 1. for den tid der
er brugt i den forgangne måned.
Betalingen skal forefalde senest 8 dage efter modtaget regning.
Jeg håber I vil respektere disse forpligtigelser og afmelde i god tid, hvis det bliver aktuelt, så
andre kan få glæde af dagene i studiet.
Jeg ser frem til at arbejde med jer.
Venlig Hilsen
Louise Nipper, Soundscape Studio

