HYRESVILLKOR FÖR STUGOR
UTHYRNINGSTID:
På medföljande faktura står mellan vilka datum uthyrningen gäller. Var
vänlig kontrollera så att datumen stämmer. Bokningen är bindande
BETALNING:
Hela avgiften ska vara oss tillhanda senast 40 dygn före ankomst.
Vänligen använd medföljande inbetalningskort. Vid betalning på annat
sätt, vänligen ange bokningsnummer och namn. Vid kort tid mellan
bokning och ankomst gäller enskild överenskommelse med receptionen.
AVBOKNING UTAN AVBSTÄLLNINGSSKYDD:
Vid avbokning tidigare än 20 dagar före ankomst betalar ni en
expeditionsavgift på 500 kr och bokningsavgiften 100 kr. Vid avbokning
senare än 20 dagar före ankomst måste ni betala hela hyran. Ändring som
innebär annan ankomstdag, avresedag eller annat boende betraktas som
avbokning och ny bokning.
AVBOKNING MED AVBESTÄLLNINGSSKYDD:
Avbeställningsskydd kostar 250 kronor per stuga och innebär att ni i
följande fall, som inte får ha varit kända vid bokningen, kan avboka fram
tom dagen före ankomst:
• Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv,
maka/make, sambo, familj eller medresenär.
• Inträffande av annan allvarlig händelse utanför er kontroll som medför
att det inte är rimligt att begära att ni ska stå fast vid er bokning. Ni
måste kunna styrka ert förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet
eller försäkringsbolag. Intyget ska vara oss tillhanda snarast möjligt.
Avgiften för avbeställningsskyddet, samt bokningsavgiften återbetalas ej
vid avbokning.
Ni betalar då avbeställningsskyddet 250 kr och bokningsavgiften 100 kr.

VID ER ANKOMST:
Tillträde kan ske tidigast kl. 14.00. Incheckning sker i receptionen. Önskas
stugstädning kan sådan bokas vid ankomst för 700 kronor. Om städning
bokats gäller utcheckning kl. 11,00.
VID ER AVRESA:
Stugan lämnas senast 12.00 på avresedagen. Gästen städar själv stugan
före avresa. Stickprov tages å stugorna, är det inte ordentligt städas tas
en städavgift ut på 700 kronor.

INVENTARIER:
Varje stuga har en komplett utrustning för självhushåll. Dit räknas
sängkläder, porslin och husgeråd, samt städutrustning (Dammsugare kan
lånas i receptionen men finns i alla stora stugor). TV finns i de flesta
stugor. Ni tar själva med er sänglinne och handdukar, samt
förbrukningsartiklar som disktrasor, hushålls/toapapper, diskmedel, mm.
Skada på inventarier ersättes av hyresgästen.
FORDON:
Endast ett fordon per hyrd stuga får införas på området och hänvisas till
markerad parkeringsplats (Undantag dom stora 6 bädds stugorna Svalan,
Kaprifol, Strandpilten, Nyponrosen & Kärleksört då två bilar får införas på
området). Övriga fordon kan i mån av plats parkera vid stugorna för 50:/natten annars utanför campingområdet, där man hyr en plats på
parkeringen till ett dygnspris av 50 kronor.
RÖKNING:
Rökförbud gäller i samtliga stugor.
HUSDJUR:
Förbud mot medförande av djur gäller i alla stugor förutom stugorna 25 &
26 på Badvägen.
HYRESGÄSTENS ANSVAR:
Hyresgästen är skyldig att följa de ordningsregler och anvisningar som
gäller för campingområdet. Den som inte följer detta kan avvisas från
området med omedelbar verkan. Hyresgästen är skyldig att ekonomiskt
ersätta skada eller stöld som vållas av er eller era gäster.
STÄDNING:
Gör rent duschrum och toalett, sopa terassen, dammsug (kan lånas i
receptionen) och våttorka golven. Glöm inte att vädra alla sängkläder,
tömma och torka ur kylskåpet, diska, samt tömma sopor. Vid bristfällig
städning Kommer en avgift att plockas ut.

