
                                                                      
 
 
 
Villkor  
Den som bokar måste vara fyllda 18 år. 
.  

• Beställning är bindande för parterna när hyresgästen betalat anmälningsavgiften. 
Anmälningsavgiften är 20 % av stugpriset + andra önskade tillägg och betalas inom 10 
dagar från bokningsdatum. 

• Den återstående betalningen skall erläggas senast 40 dagar före avtalad tillträdesdag. 
Om beställningen göres inom 40 dagar före avtalad tillträdesdag löses handlingarna 
direkt med hela hyreslikviden. Denna bekräftelse tillsammans med kvitto på fullgjord 
betalning är att se som fullständiga handlingar. 

• Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att styrka din bokning. Om du 
missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller 
reglerna för avbokning. 

 
Vad gäller om jag vill avboka? 
Avbokning sker muntligen eller skriftligen till oss. Avbokningar som görs till någon annan än 
oss räknas ej. 

• Om du avbokar tidigare än 40 dagar före ankomst utgår en expeditionsavgift på 300 kr 
vilken avräknas från anmälningsavgiften. 

• Om du avbokar senare än 40 dagar innan men tidigare än 14 dagar före ankomst så 
behålls hela anmälningsavgiften av oss. 

• Om du avbokar senare än 14 dagar innan men tidigare än 7 dagar före ankomst så 
behåller vi 50 % av hyresbeloppet. 

• Om du avbokar senare än 7 dagar före ankomst så behåller vi hela hyran. 
 

Om vi kan hyra ut stugan till någon annan, återbetalar vi till dig ett belopp som motsvarar den 
nya gästens hyra, med avdrag för en expeditionsavgift på 300 kr 
 
Avbeställningsskydd 
Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd vid 
bokningstillfället. Det kostar 300 kr per objekt, större objekt, mer än 10 bäddar, 1000 kr.  
Om avbeställningen görs pga sjukdom före eller på ankomstdagen och läkarintyg uppvisas 
senast tre dagar efter avbeställningen, återbetalas allt utom avbeställningsskyddet. 
Läkarintyget skall visa att resenären själv, hans maka, barn, förälder, syskon eller sambo 
drabbats av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. 
 
Övrigt 
I logipriset ingår inte sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol om inte annat anges på 
bokningsbekräftelsen. I boendet ingår inte heller toalettpapper, rengöringsmedel etc. Tänk på 
att ta med det. Stugan ska städas innan avresa. Om städning är bristfällig faktureras gästen för 
städkostnad. Slutstädning kan bokas hos stugvärden om så önskas. Du som beställare är 
ansvarig för skador som uppstår under din vistelse i den hyrda fastigheten och på dess 
inventarier, oavsett om dessa uppstår genom skadegörelse, oaktsamhet, felhantering av 
utrustningen, onormalt slitage eller av annan anledning. Om du inte har egen försäkring som 
täcker sådana skador är du skyldig att stå för minst självrisken av ägarens försäkring. Rökning 
är förbjuden i våra boenden.  
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