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PYTANIE
Koszt na osobę (za tzw. „talerzyk”)
Jak długo trwa wesele? Możliwość przedłużenia? Opłaty?
O której rano można przyjechać i zobaczyć dekorację?
Czy można przywozić rzeczy dzień wcześniej?
Ograniczenia w montażu – czego zabraniają?
Jak dużo wcześniej może przyjść DJ (rozłożyć sprzęt)
Czy płacimy za „puste krzesła”?
Koszt za dzieci
Stolik dla dzieci; miejsce dla dzieci (plac zabaw?)
Koszt za „talerzyk” DJ’ a, animatorki itp. (osobne menu?)
Kto płaci opłatę ZAIKS?
Czy mają osobny stolik?
Co jest w cenie:
Dania ciepłe
Dania zimne, szwedzki stół
Ciasta, Candy Bar (ile)
Czy można swoje ciasta ? (np. z cukierni)
Czy tort jest w cenie, czy można samemu załatwić
Czy jest chłodnia? Jaka duża?
Owoce? Jakie i ile?
Obiad na półmiskach czy porcja na talerzu?
Czy zabieramy to co zostaje?
Jeśli tak – dokupujemy pojemniki, czy mają?
Jeśli tak – kiedy się je zabiera
Czy gotowane jest na świeżo, czy mrożone? Ile wcześniej?
Gdzie jest kuchnia? (daleko trzeba nosić?)(można obejrzeć?
Jak wyglądają kieliszki itp.? Jaka pojemność np. do wódki?
Możliwość spróbowania potraw? Degustacja?
Czy dekorowanie jest wliczone w cenę?
„Korkowe”? Ew. jaki koszt
Kto podaje alkohol? Kelnerki czy świadek?
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Ewentualnie – do kiedy dostarczyć alkohol
Czy jest kostkarka? Ew. skąd lód i czy mają dużo ;)
Limit napojów; czy można swoje (jakie marki)
Kawa i herbata – jakie (bemar?) i ile
Swój bar – czy coś się dopłaca
Jaki koszt obsługi, jeśli zabawa się przedłuży
Baza noclegowa, ile miejsc?
Jaki koszt za osobę? Zniżki dla gości?
Taniej, jeśli weźmiemy wszystkie?
Doba hotelowa
Czy jest śniadanie dla gości?
Jakie pokoje, ilu osob.?
Jak daleko pokoje są od Sali?
Ewentualne „dostawki” (np. w pokoju jednoosob.)
Karty/klucze, ile na pokój?
Jaka max. liczba gości?
Jaka min. liczba gości?
Do kiedy podać ostateczną liczbę gości?
Do kiedy podać usadzenie gości?
Do kiedy ostateczne menu?
Czy obsługa rozłoży winietki, czy my to musimy zrobić?
Czy jest pokój dla nowożeńców; wliczony?
Czy jednocześnie będzie jakieś inne wesele/impreza?
Toalety – kto dba o czystość? Extra płatne? Ile jest? Kto uzupełnia papier, ręczniki
itp.?
Gdzie miejsce na Księgę Gości? Ewentualną fotobudkę itp.
Estetyka sali: to co na zdjęciach czy są w stanie dokupić?
Co na stołach (dekoracja) ?
Obrusy – dostępne kolory? Świeczniki?
Pokrowce na krzesła? Extra płatne?
Ustawienie stołów, ile osób przy jednym?
Lokalizacja – sąsiedzi?
Ewentualne atrakcje np. sztuczne ognie, lampiony- ok?
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Czy jest ogród?
Jedzeniowe atrakcje – wiejski stół? Fondue? Itp.?
Możliwość swoich wyrobów na wiejski stół?
Liczebność obsługi
Czy można przyjść obejrzeć przed jakimś weselem?
Klimatyzacja (ew. ogrzewanie)
Miejsce dla palących
Sejf na prezenty (w pokoju)
Czy jest szatnia?
Parking dla gości; jaki duży? Czy płatny dodatkowo?
Czy wliczone są rachunki (prąd, gaz itp.)?
Odstąpienie od umowy – konsekwencje itp.
Jaka duża zaliczka?
Zaliczka zwrotna, czy dodana do całej kwoty?
Płatność - przed czy po weselu?
Gotówka czy przelew?
Czy podczas wesela obecny jest kierownik?
Jeśli nie – kto jest osobą decyzyjną?
Parkiet - czym pokryty
Czy puszczają dym? Ew. czy nie mają nic przeciwko
Czy jest rzutnik? Czy można wcześniej go sprawdzić?
Poprawiny - jaki koszt?
Co na stołach itp.
Dodatkowe opłaty:
Krojenie tortu
Roznoszenie napojów
Pierwszy kieliszek szampana
Chleb i sól
Opłata za stłuczone naczynia itp.
Kieliszki dla nowożeńców – można swoje? Płatne (jeśli nie)
Akustyka – gdzie stoi DJ itp.
Czy mają agregaty (w razie czego ;P)
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Miejsce na ślub cywilny – gdzie?
Czy dodatkowo płatne?
Czy organizują godło itp.?
Czy były jakieś wpadki? Jakie? Jak sobie poradzili?
Z kim często współpracują? Polecają kogoś?
DJ
Dekoratorka
Drink Bar
Candy Bar
Inne
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