Hyresvillkor Hasslö Stugby

BOKNING OCH BETALNING
Efter bokningen får ni en bekräftelse via mail. Bekräftelsen är också er faktura.
Pappersfaktura kan skickas på begäran mot en avgift på 30 kr.
Bokningen blir bindande i och med erlagd betalning. Bokningen ska vara betald till fullo
och Hasslö Stugby tillhanda 10 dagar efter emottagen faktura.
Utebliven betalning inom angiven tid annullerar bokningen.
Vänligen kontrollera Er bokningsbekräftelse så snart som möjligt så att eventuella
felaktigheter kan korrigeras.
Tillgång till stugan få Ni tidigast kl 14:00 på tillträdesdagen.
Utcheckning och städkontroll med personal från Hasslö Stugby skall vara gjord senast kl
11:00 på avresedagen.
AVBOKNING/AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Vid avbokning 30 dagar före ankomstdatum uttas en avbokningsavgift.
För bokningar vars värde understiger 3000 kr är avgiften 500 kr
För bokningar vars värde överstiger 3000 kr är avgiften 750 kr
Vid avbokning som sker mindre än 14 dagar före ankomstdatum debiteras 75% av
hyresbeloppet.
REKLAMATION
Skulle Ni ha klagomål ber vi er att meddela Hasslö Stugby så att vi har möjlighet att
åtgärda detta. Vi vill jobba för att er vistelse ska vara så bra som möjligt.
ORDNINGSREGLER
För allas trivsel önskar vi att följande ordningsregler respekteras;
-

Boendet får inte nyttjas av fler personer än vad som angetts vid bokningen.
Husvagn, tält eller dylikt får inte ställas på tomten.
Max 4 vuxna i stugan om inget annat är överrenskommet med Hasslö Stugby.

-

Stugorna är rök- och husdjursfria.

-

Ni förväntas visa hänsyn så att andra gäster och omkringboende inte störs.
Mellan kl 23-07 ber vi att det är tyst på området.

-

Ni förväntas uppträda på ett sätt så att egendom inte skadas. Ni är således
ansvariga för stugan under er vistelse och eventuella skador ska ersättas.

-

Innan avresa ska stugan städas, såvida inte annat avtalats. Instruktioner för
städning finns i stugan. Är inte stugan städad enligt gällande rutin så äger
Hasslö Stugby rätt att ta ut städavgift på minimum 600 kr.

-

I det fall ni väljer att nyttja egna sängkläder så är det följande som räknas till
denna kategori: Lakan, örngott samt påslakan. Sovsäck är inte ett godkänt
alternativ.

-

Fisk får EJ hanteras eller rensas i stugorna. Rensbord finns i hamnen.

HÄVNING
Om Ni/ni i väsentlig mån bryter mot ordningsreglerna ovan så kan avtalet hävas med
omedelbar verkan. För det fall avtalet hävs kommer Ni att få lämna boendet utan att
någon återbetalning görs.

Hoppas Ni kommer att trivas hos oss!
Hasslö Stugby

