Vilkår
for booking af Partyband
http://fest-musik.dk/
Sådan foregår det:
- Du har bestilt online på jukebox.dk.
- Vi sender en mail med spørgsmål til tidspunkter o.lign
- Vi aftaler alle detaljer over e-mail

Vi er professionelle, erfarne musikere der ser det som en gave at få lov
at gøre vores for at din fest bliver uforglemmelig.
Vi er klar over hvilken tillidserklæring det er og ved hvor stor betydning
det har for en fest, at musikken er god - Derfor leverer vi kvalitet.
Vi anser det som én af vores fornemste opgaver at skræddersy vores
repertoire til netop dine gæster på denne aften.
Vi gør vores bedste hver gang & de numre vi spiller, kan vi
stå 100% inde for.
Vi har spillet til fester i over 15 år og elsker det stadig.
4 Vigtige ting at vide:
Sluttidspunkt
Det aftalte slut tidspunkt er gældende uanset jeres forsinkelser mm.
(Gælder selvfølgelig ikke hvis vi mod forventning er forsinket).
Vi spiller ikke musik efter kl. 03.00
Længde på set
En musiktime er 45 minutter, plus 20 minutters pause mellem hver time.
I pauserne sætter vi blandet musik på.
Afregning
Betalingen skal ske netto kontant, senest inden vi går hjem på dagen.
eller som du har valgt på Jukebox.dk
Ønsker
Såfremt I ønsker på vores hjemmeside, vil disse kun være vejledende.
Vi forbeholder os ret til ændringer, alt efter ønskernes sammensætning og festens type og udvikling.
Jeres ønsker er vigtig for os og gør det nemmere for os at skræddersy repertoiret til jeres fest.
Oplysninger vi har brug for, hvis vi skal spille for jer. Vi har brug for at vide:
1. Hvor skal festen holdes - adresse med post nr.
2. Hvad tid forventer I middagen serveret?
3. Serveres der natmad? og i så fald, hvad tid?
4. Hvor mange gæster deltager i jeres fest?
5. Hvad tid regner I med at vi skal spille op til dans
6. Hvad tid havde I tænkt musikken stopper?
7. Vil der være en toastmaster til stede til festen?
8. Hvilken aldersgruppe vil være den bærende del?
9. Er I og jeres omgangskreds (familie/firma) vant til livemusik?
10.Overnatter gæsterne på stedet?

