
Bokningsvillkor 
 
Bokningen är bekräftad när kunden får en bekräftelse via e-post. 
Vistelsen börjar kl 15 och slutar klockan 11 på morgonen nästa dag. 
Stugorna hyrs endast ut till myndiga personer, under 18 åringar är välkomna med myndigt sällskap. 
Stugan, ved, matlagning, porslin, madrass, 
kuddar och filtar ingår i hyran.  
Sänglinne: 

• Stuga för 4 person; 2 färdiga bäddar Ingår I priset. För extrabädd debiterar vi 5 €/styck. 

• Stuga för 6 person; 4 färdiga bäddar Ingår I priset. För extrabädd debiterar vi 5 €/styck. 

• I villan alla bädder ingår I priset. 
Kunden är ansvarig för att hålla stugan ren under hela vistelsen. Stugan måste 
lämnas i samma skick som det var när kunden anlände. 
Stugan får endast användas av så många personer som anges vid bokningen. 
Kunden är skyldig att meddela personalen ifall något saknas eller behöver repareras direkt då det 
upptäcks. 
Kunden är ansvarig för eventuella skador som orsakats av kunden eller husdjuret. 
Kunden är skyldig att uppföra sig och följa ordningsreglerna samt personalens instruktioner. Ifall kunden 
allvarligt bryter mot dessa tidigare nämnda regler och instruktioner, eller på annat sätt uppför sig 
störande, kan kunden omedelbart bli avlägsnad från området. Oberoende detta är kunden skyldig att 
betala för hela boendet samt eventuella städnings-, reparations-, och skadekostnader. Kunden ansvarar 
själv för all egendom som förvaras i stugorna. 
 
 
Avbokning 
 
Avbokningar bör alltid ske skriftligt. 
Avbokningsavgiften debiteras inte om avbokningen har gjorts senast 18:00 dagen före ankomst. 
Om bokningen annulleras, ändras efter 18:00, eller klienten inte anländer, debiteras full avgift 
för den första natten. 
Bokningar för midsommarhelgen måste avbokas senast klockan 18.00 tisdagen före. 
Sista minuten bokningar som görs via e-post eller telefon kan inte avbokas. 
Ifall kunden lämnar stugan före den avtalade tidpunkten så bör man separat meddela och diskutera 
detta med boendeleverantören. Om det är fråga om flera nätters vistelse bör kunden betala det 
överenskomna priset för den oanvända tiden.  
Boendeleverantören förbehåller sig rätten att besluta om kostnader som orsakas av avbokningar eller 
ändringar. 
Alla extra avgifter ska betalas till boendeleverantören. 
Vi rekommenderar att du tar en reseförsäkring vid plötsliga avbokningar. 


