Bokningsvillkor
Stuguthyrning Källa Hamn
Efter att vi mottagit er förfrågan kommer en bekräftelse att skickas till er.
Handpenning:
Skall betalas inom 10 dagar efter att vi bekräftat er bokning, belopp framgår av
bokningsbekräftelsen. Bokningen blir gällande först när handpenningen betalts. Om
handpenningen ej betalas i tid annulleras bokningen. I och med att handpenningen betalas
så innebär det att ni accepterar bokningsvillkoren,

Slutbetalning/ Resterande belopp:
Skall betalas senast 30 dagar före ankomst. Om du bokar mindre än 30 dagar före ankomst
betalas hela beloppet direkt.

Avbokning och avbeställningsskydd.
Avbeställningsskydd kostar 200:- per bokning och skall beställas i samband med bokning.
Avbokning kan ske muntligen eller skriftligen. Om Du inte tecknat avbeställningsskydd sker
ingen återbetalning.
Avbeställningsskyddet träder i kraft 30 dagar före ankomst. Skyddet innebär att Du kan
avboka fram till och med dagen före ankomst och få hyran, med avdrag för
avbeställningsskyddet och en administrationskostnad (1000:-), återbetald i följande fall:
Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbar Dig själv, maka, sambo, familj
eller medresenär, inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret. Om det inträffar någon
allvarlig händelse utanför Din kontroll som Du inte kunnat förutse när Du bokade och som
medför att det inte är rimligt att begära att Du skall stå fast vid Din bokning, tex omfattande
eldsvåda eller översvämning i Din bostad. Du måste kunna styrka Ditt förhinder med intyg
från tex läkare, myndighet eller försäkringsbolag.

Ankomst och nyckelutlämning:
Tillträde till stugan tidigast 14.00. Om ni önskar komma till stugan senare än kl 17.00 måste
ni komma överens med oss om tid för nyckelutlämning.

Deposition:
Vid ankomst lämnas en depositionsavgift om 500:- kontant mot kvitto. Då kommer vi också
överens om tidpunkt för kontroll av städning. Depositionsavgiften återbetalas vid avresan
efter att bostaden kontrollerats och städningen godkänts.

Avresa:
Stugan skall vara städad och tömd före kl. 11.00 på avresedagen. Om ni önskar lämna
stugan tidigare än 09.00 måste ni komma överens med oss om tid för kontroll av städningen.
Vänligen notera att rökning inte är tillåtet i stugorna. Husdjur är tillåtet i vissa hus.
Önskar ni ta med ert husdjur ange det i er bokning. Om ni inte kan bo i ett hus där det
vistats djur ber vi er att även i det fallet meddela oss.

Hos oss i Källa Hamn kan du hyra:
Slutstädning: 700:Sänglinne & handdukar 125:- per person
Cyklar 100:-/dag, 500:-/vecka
Bastu 200:-/tillfälle (3 timmar)
Båt: Från 150:- dag
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