
 
 

 
Valdres Modellflyklubb 
Att.: Geir Atle Kjørli 
Gamleveien 
N-2910 AURDAL                                               Fagernes, 09.03.2010 
 
 
 
 
 
Bekreftelse av arrangement den 18. – 20. mars 2011 
 
Vi setter stor pris på at opplevelseshotellet Quality Hotel & Resort Fagernes er valgt for deres 
arrangement og det gleder oss å bekrefte bestillingen. 
Vi ber om at vedlagte bekreftelse underskrives og returneres hotellet. Dette må gjøres innen 
14 dager for at bestillingen skal være gyldig. 
 
Arrangements type: Modellflystevne 
 
Ankomst:   Dato: 18. mars 2011  
Avreise:   Dato: 20. mars 2011  
 
Antall rom:   ca 30 enkeltrom / dobbeltrom 
 
 
Halvpensjon:   Pris pr. person pr. døgn i enkeltrom  kr. 1175,- 
    Pris pr. person pr. døgn i dobbeltrom  kr.  965,- 
 
Halvpensjon inkluderer: Overnatting i trivelige rom 
    Stor og deilig frokostbuffet 
    Velsmakende middag med kaffe i restauranten 

Trådløst internett, W-LAN 
 

Dere får i tillegg til halvpensjonen gratis selvsmurt matpakke. (ordinær pris kr. 65,- pr.person) 
 

(Pakkeprisen er gitt som spesialpris. Elementer i pakken kan ikke trekkes ut.) 
 
Øvrige priser:   Fredag;  

Modellflybiff, 180 g. ytrefilet for ikke-boende  kr. 195,- 
Bankettmiddag for ikke-boende pr. pers.  kr. 350,- 

 
De oppgitte pensjonspriser er netto. 

 
Annet:    Fri benyttelse av svømmebasseng og badstue 
    (Basseng åpent hver dag kl. 07:00 – 22.00) 
    Stor, gratis parkeringsplass 

Levende musikk 6 kvelder i uken 
 
For ytterliggere opplysninger eller endringer rundt arrangementet, vennligst ta kontakt med vår 
bookingavdeling. Bookingavdelingen når du på telefonnr. 61 35 81 65 eller e-post 
marit.haugen@choice.no. Bookingavdelingen tar imidlertid kontakt med deg nærmere 
arrangementstart. 
 
Vi takker igjen for bestillingen og ønsker dere hjertelig velkommen til oss. 
 
Med vennlig hilsen 
Quality Hotel & Resort Fagernes 
 
Marit Haugen 
Bookingsjef 
 
 
                                                          

mailto:marit.haugen@choice.no.


 
 

 
BETINGELSER FOR ARRANGEMENT: 
 
 
Firma: Valdres Modellflyklubb(heretter benevnt som kunden) Telefon: 91105265 
Kontakt: Geir Atle Kjørli                                               Ankomst: 18. mars 2011 
 
1. Bestilling 

Antall deltagere, pris, innkvartering, servering, og øvrige varer og tjenester som skal 
leveres av Quality Hotel & Resort Fagernes, fremgår av bekreftelsen. 

2. Prisavtalens gyldighet 
De avtalte priser er bindende for begge parter. 
Quality Hotel & Resort Fagernes forbeholder seg imidlertid retten til å justere prisene 
som følge av endrede kostnader ved økte skatter og avgifter, eller andre forhold 
utenfor hotellets kontroll. 

3. Avbestilling av overnattingsenheter og andre varer og tjenester 
Vederlagsfri avbestilling kan skje etter følgende skala: Avbestillingsfrister  

 12 uker før ankomstdag for arrangement over 150 personer 
   8 uker før ankomstdag for arrangement fra 50 til 150 personer 
   6 uker før ankomstdag for arrangement fra 25 til 50 personer 
   4 uker før ankomstdag for arrangement med under 25 personer 

Alle avbestillinger og endringer skal meddeles Quality Hotel & Resort Fagernes 
skriftlig v/bookingavdelingen for å være gyldig. 

4. Betaling  
Betaling skjer individuelt ved utsjekk.  Rommene kan garanteres mot 
kredittkortnummer og besørges av den enkelte som bestiller rom. 

5. Ved faktura 
Ved fakturering vil det bli belastet ett gebyr på kr. 50,-. 

6. Navneliste/kursprogram 
Alfabetisk navneliste og evt. kursprogram skal sendes Quality Hotel & Resort 
Fagernes senest 2 uke før ankomst. 

7. Disponering av hotellrom 
Bestilte hotellrom garanteres klare for innsjekk etter kl. 15.00 ankomstdagen, og kan 
disponeres fram til kl. 12.00 avreisedagen. Hotellrommet kan etter avtale med Quality 
Hotel & Resort Fagernes disponeres utover dette tidspunkt.  

8. Ansvar for skade 
Kunden står ansvarlig for skade som påføres bedriften som følge av uaktsom eller 
forsettlig opptreden av deltagerne. Quality Hotel & Resort Fagernes er 100% røykfritt. 
Ved røyking på hotellrom belastes kr. 1.500,- for ekstra rengjøring. 

9. Force Majeure 
Hendelser utenfor avtalepartenes kontroll – for eksempel streik, lockout, brann etc., 
som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtale – gir rett til å heve avtalen 
uten erstatningsansvar. 

10. Verneting 
Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i denne avtalen eller på annet grunnlag, 
eller mellom gjester og Quality Hotel & Resort Fagernes, skal behandles etter norsk 
rett. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet, skal Quality Hotel & Resort Fagernes, 
eiendoms verneting gjelde. 

11. Bekreftelse 
Kunden aksepterer ovenstående betingelser og innholdet i medfølgende bekreftelse. 

 
Sted,                        Dato,       
 
 
 
Signatur,                                     
 


