	
  
	
  

	
  
Ändring/Avbeställning
Ändringar kan göras senast 5 arbetsdagar innan leverans och vid större events senast 10 dagar innan. Även matavvikelser
bör inkomma 5 dagar innan eventet.
Vår utgångspunkt är att alltid försöka lösa ändringar men ibland har vi inte möjlighet. Vid minskat antal senare än 5
arbetsdagar debiteras 100% av ursprunglig ordersumma.

Personal på plats
Använd gärna vår duktiga personal på nästa event. Vi har ett team bestående av både egenanställda och konsulter med
lång erfarenhet.
Projektledare (Planering, Möten osv.) 525:-/timme
Projektledare på plats under eventet 525:-/timme
Köksmästare

525:-/timme

Kock

475:-/timme

Serveringspersonal

475:-/timme

Bartender

475:-/timme

Roddare (montering, nedrigg)

395:-/timme

OB-tillägg på 50:-/timme på all personal vardagar efter 18:00 samt helgdagar.

Bra att veta vid personal på plats
•

Minimumdebitering för all vår personal är 4 timmar.

•

Personaltiden räknas från avgång till återkomst i vårt kök på Upplandsgatan 64.

•

Avbokning av personal måste göras minst 5 arbetsdagar före eventet.

•

Alla priser är exkl moms 12%.

•

Det krävs en matbeställning för att vi ska kunna förse er med personal på plats.

Hyrgods
Vi har möjlighet att förse ert event med alltifrån porslin, glas, bestick till tält för flera 100 personer.
Obs Det krävs en matbeställning för att vi ska kunna hjälpa er med hyrgods.

Uppläggningsfat/Engångsmaterial
I priset ingår uppläggningsfat i porslin men det finns möjlighet att välja engångsmaterial istället. Vid engångsmaterial
debiteras en mindre summa enligt offert.

SHAREFOOD SVERIGE AB | T: 08-410 952 60 | catering@sharefood.se

Transporter
Sharefoodbilen går varm varje dag och skulle den vara uppbokad så har vi ett nära samarbete med Jeff & John som
hjälper våra kunder att få sin mat i tid.
Självklart går det även bra att hämta er mat i vårt kök på Upplandsgatan 64 vid Odenplan och returen ska göras dagen
efter hämtning.
Priser
Enkel transport vardagar innanför tullarna
(8:00 -17:00)
495:Enkel transport vardagar innanför tullarna
(17:00- 8:00)
595:Enkel transport vardagar 20 km utanför tullarna
(8:00 -17:00)
595:Enkel transport vardagar 20 km utanför tullarna
(17:00- 8:00)
695:Enkel transport helgdagar innanför tullarna
595:Enkel transport helgdagar 20 km utanför tullarna
695:Vid stora arrangemang med många kollin kan extra avgift tillkomma enligt offert.
Övriga sträckor enligt offert.

Betalningsvillkor
Vi fakturerar alltid efter genomförd leverans med 10 dagars förfallo.
Vid bröllop och större arrangemang debiteras 30% i förskott.

Moms
Alla priser på vår webbsida är exkl moms.
Cateringmomsen är 12% och det innefattar även personal och hyrgods vid matbeställning.

Provsmakning
Självklart finns det möjlighet till provsmakning i samband med stora event och bröllop.
Vid utebliven beställning debiteras kunden för provsmakningen enligt prislista.

SHAREFOOD SVERIGE AB | Upplandsgatan 64 | 113 28 STOCKHOLM | T: 08-410 952 60 | catering@sharefood.se

