
27-hullers mesterskabsbane  •  Spa & Wellness  •  Subtropisk Bad  •  Fitness  
Restaurant & café  •  Selskabslokaler  •  Mødelokaler  • Overnatning i huse og lejligheder

Lübker Lodge Trent Jones Allé 3 DK-8581 Nimtofte Tel. +45 3840 8000 info@lubker.com
Lübker Square Lübker Allé 123 DK-8581 Nimtofte Tel. +45 3840 8000 square@lubker.com

www.lubker.com

Reservation
Når endelig reservation på et arrangementet foreligger, frem-
sender Lübker Golf & Spa Resort en bekræftelse med oplysning 
om den aftalte menu og øvrige ydelser samt dato og tidsramme 
for arrangementet. 

Betalingsbetingelser
Lübker Golf & Spa Resort fremsender, ved aftalens indgåelse, 
en opkrævning på et depositum svarende til 25% af arrange-
mentets samlede beløb. Betalingsinformationer fremgår af 
bekræftelsen, og beløbet skal indbetales senest 10 dage efter 
modtagelse af bekræftelsen.

Indbetales beløbet ikke som angivet i bekræftelsen, er Lübker Golf & 
Spa Resort berettiget til at annullere reservationen.

Hvis arrangementet strækker sig ud over almindelig lukketid  
(kl. 24) eller det aftalte tidsrum, kan Lübker Golf & Spa Resort 
kræve særskilt betaling for de udgifter, der bliver påført herved.

Kørselsvejledning
Vi gør opmærksom på, at hovedbygningerne i resortet er belig-
gende på to forskellige adresser.
Lübker Square: Lübker Allé 123, DK-8581 Nimtofte
Lübker Lodge: Trent Jones Allé 3, DK-8581 Nimtofte
Find vej her

Af sikkerhedsmæssige årsager skal kørsel i bil foregå uden om 
resortet og golfbane (ca. 5 km). 

Afbestilling/reduktion af deltagerantal
• 12 personer og derover, skal rettidigt ske skriftligt senest 

fire uger inden dato for afviklingen af det bestilte arrange-
ment.

• Under 12 personer skal rettidigt ske skriftligt senest to uger 
inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement.

Krav på godtgørelse
Ved afbestilling af hele selskabsarrangementet eller reduktion
på mere end 10 pct.
• Til og med 6 døgn før afvikling af det bestilte arrangement 

kan Lübker Golf & Spa Resort kræve en godtgørelse, der 
svarer til 50 pct. af prisen for de afbestilte ydelser.

• Senere end 6 døgn før afviklingen af det bestilte arrange-
mentet kan Lübker Golf & Spa Resort kræve en godtgørelse, 
der svarer til 75 pct. af prisen for de afbestilte ydelser.

Lübker Golf & Spa Resort kan ved forevisning af regning
kræve, at gæsten ved rettidig afbestilling betaler for ydelser,
der ikke kan afbestilles, f.eks. musik, kontorartikler, apparatur
og lignende.

No show
Ved manglende fremmøde (no show) har Lübker Golf & Spa 
Resort krav på fuld pris for hele arrangementet.

Vi henviser i øvrigt til Horestas regelsæt, som kan læses her

Arrangement
I N FO  &  B E T I N G E L S E R

https://www.lubker.com/kontakt/
https://www.horesta.dk/media/1934/hvad-man-boer-vide.pdf

