
PROSEDUR & TATA CARA 

PENGGUNAAN JASA DI SANGGAR LIZA 
 

Konsumen/Pelanggan dapat melakukan pemesanan : 

 

1. Melalui Telepon 021-8299280, 83781785,70886588, Fax. 021-83794263 

Email : sanggarliza@gmail.com, Website : www.sanggarliza.com, Twitter : 

@sanggar_liza 

2. Langsung Ke Marketing Sanggar Liza di Jalan J No.7 Asembaris Raya, 

 

 

Bentuk Pemesanan : 

 
1. Konsumen / Pelanggan dapat langsung melakukan pembayaran booking hari 

untuk pelaksanaan acara atau 1 (satu) minggu setelah tanggal konfirmasi / 

kedatangan sebesar 30% dari harga Paket sebagai Uang Muka. 

2. Dalam 7 (tujuh) hari kerja jika tidak ada konfirmasi / follow up dari konsumen / 

Pelanggan maka kami dapat menjual / memberikan hari yang telah dipilih 

kepada konsumen / pelanggan lainnya. 

3. Konsumen / Pelanggan yang telah melaksanakan pembayaran booking hari 

dapat langsung menentukan / memilih pesanan – pesanan yang di inginkan 

untuk kemudian di berikan perincian awal 

 

Konsekuensi Pembayaran : 

      
1. Pembayaran termin ke 2 sebesar 50% dari total biaya, dibayarkan 2 bulan 

sebelum acara 

2. PELUNASAN PEMBAYARAN SUDAH HARUS KAMI TERIMA 3 MINGGU SEBELUM HARI 

PELAKSANAAN ACARA. 

3. Apabila Ketentuan di POINT 2 Tidak Dilaksanakan, maka kami hanya akan 

melaksanakan pesanan konsumen / pelanggan sesuai dengan nilai 

pembayaran yang telah kami terima. 

4. Booking Fee dan pembayaran Melalui transfer, harap di konfirmasikan secepat 

nya ke Sanggar Liza (disertakan dengan bukti transfer) 

5. Apabila ada Pembatalan maka : 

� > 3 bulan sebelumnya booking fee 100% kembali 

� 3 > 2 bulan sebelum acara booking fee dipotong 50%. 

� 1 bulan sebelum acara, booking fee tidak dapat dikembalikan 

Pengembalian booking fee adalah  berupa pengalihan jasa atau produk 

sanggar liza yang lain dan tidak berbentuk uang. 

6. Pembatalan 2 (dua) minggu sebelum acara uang pelunasan kembali 50% . 

7. Pembatalan pada hari acara semua pelunasan tidak dapat dikembalikan 

8. Pelanggan diharapkan memberikan uang deposit minimal Rp. 1.000.000,- 

9. Apabila tidak ada pesanan tambahan setelah acara, uang deposit akan kami 

kembalikan (3 hari kerja setelah acara). 

10. Untuk Lebih memudahkan pembayaran dapat dilakukan melalui tunai, cek ke 

Sanggar Liza atau dapat melalui Transfer Bank Kepada Rekening kami : 

a. Bank Mandiri Cab.Asem Baris atas nama Sanggar LIZA 

No. Rekening 124 00 66699969 

b. Bank BCA cab.Gudang Peluru atas nama Lilis Purmasih 

No. Rekening 272 3010241 

 

 

Jakarta,              20….                                                            Customer 

   Sanggar Liza 
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