Vad gäller när jag har bokat en stuga eller campingplats!
Viktigt att känna till:
Vid incheckning tillämpar vi ett giltig legitimation.
Du disponerar campingplatsen från kl. 12.00 ankomstdagen till kl. 12.00 avresedagen.
Vid incheckning före kl. 12 tar vi ut en extra avgift!
Stuga disponeras från kl. 15.00 ankomstdagen till kl. 12.00 avresedagen.
Vi reserverar bokade stugor / platser till KL 15.00, kommer ni senare meddela oss före KL 14.00,
annars har campingen rätt att hyra ut stugan / plats till någon annan efter KL 15.00.
När blir min bokning bindande?
Både Du och vi är bundna till bokningen så snart vi bekräftat den och Du betalat handpenning (20% av
totalbeloppet), då sådan skall erläggas, eller, i övriga fall, erlagt hela hyran. När skall jag betala? 10 dagar från
det att vi skickat en bekräftelse/ faktura betalar Du en handpenning. Beloppet räknas av från hyran. (Se datum
och belopp på fakturan.) Resterande summa betalar Du 30 dagar före ankomst. Bokar Du 30 till 14 dagar före
ankomstdagen betalar Du hela beloppet inom 10 dagar från det att vi skickat en bekräftelse/faktura, då inget
annat anges. ( Se datum och belopp på fakturan.) Bokar du 12 dagar till ankomst dag ska ni Swisha hela
beloppet på omgående.
Tillkommande kostnaden inom Sverige: Boknings avgift 80:- och om avbeställningsskydd önskas 200:(per bokat stuga eller husvagn / tältplats). Boda beloppet kommer ni att betala tillsammans med den första
inbetalning (handpenning). Utom Sverige är tillkommande kostnaden: 100:- boknings- och reserverings
kostnader och om avbeställningsskydd önskas 200:- (per bokat stuga eller husvagn / tältplats) och man betala
hela belopp innan förfallodag.
Tidig avresa: Om ni väljer att avbryta er vistelse tidigare än bokat / reserverat få ni inga pengar tillbaka. Så
snart ni har meddelat att ni avbryta er vistelse har vi rätt att hyra plasten eller stugan.
Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan bara avboka skriftligen till oss, via e-mail eller whatsapp. Om bokningen är bekräftad från oss är vi
skyldiga att även skriftligen bekräfta avbokningen.
Om Du inte har tecknat något avbeställningsskydd sker ingen återbetalning.
Skyddet innebär att Du kan avboka fram tom dagen före ankomst och få hyran, med avdrag för
avbeställningsskyddet, reserverings- och administrationskostnad, återbetald i följande fall (under förutsättning
att de inträffar efter bokningstillfället): - Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbar Dig själv,
maka, sambo, familj eller medresenär.
Du måste kunna styrka Ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag.
Bra att veta:
Stugorna är utrustade för självhushåll. Sänglinne, handdukar och förbrukningsartiklar måste du tar med själv.
Täcken och kuddar finns i stugorna. Hyran av sänglinne: SK 100:- per set och måste anges vid bokningen.
Städning av stugorna. Städning ingår ej i hyran. Du måste lämna stuga välstädat. Om du inte gör detta
kommer städning att utföras på Din bekostnad av SEK 250:- till SEK 750:- beroende på objektets storlek.
Observera. Varmvattenberedare kan vara av mindre storlek, vilken kan medföra att man måste vänta något om
flera ska duscha. Stugor gäster få gärna använda dusch i servicebyggnaden utan extra kostnaden.
Deponi avgift för stugorna. Vid incheckning lämnas en deponi avgift på 250:- för stugnyckel, som återbetalas
vid utcheckning efter att stuga är kontrollerad.
Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda stugan/ campingplatsen väl och följa de bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla
skador som uppstår på stugan och dess inventarier / campingplatsen genom att Du eller någon i Ditt sällskap
varit vårdslös. Du får inte använda stugan/campingen till något annat än vad som avtalats vid bokningen. Ej
heller låta fler personer övernatta, än vad som uppgivits vid bokningstillfället.
Inventarier kontrolleras vid utcheckning. Vid skador / förlust av inventarier, debiteras
ersättningskostnad. Se inventarielista i stugan.
När du få besök på campingen av ej incheckade gäster måste ni anmälda detta i receptionen. Besök få inte köra
bil in till camping området. Du måste parkera på parkeringsplatsen och anmäla bilen i receptionen innan de går
till fots på campingplatsen

Vänd Dig till oss med eventuella anmärkningar.
Vi reserverar oss för eventuella prisökningar och tryckfel.
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