Bokningsregler

Sköna Stugan, Kolmården
För bokning av boendet gäller allmäna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter.
Antagna av Föreningen SverigeTurism den 29 maj 1990 tillsammans med särskilda villkor.
Vem hyr ut?
Lennart Käll
Alkavägen 6, 61835, Kolmården, Sverige
lennart.kall@telia.com
+46(0)733388828
+46(0)11391544
Mina skyldig som uthyrare:
-Se till att Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning
-Se till att Du får handlingar och uppgifter, om var nyckeln kan hämtas, i god tid (tidigast 30
dagar före avtalad ankomst)
-Se till att Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning
-Att boendet stämmer mot beskrivningen
Disposition av boendet
Du disponerar boendet från avtalad ankomstdag kl 15.00 till kl 12.00 avtalad avresedag
När blir bokningen bindande?
Jag och Duär bundna av hyresavtalet så snart bokningen har bekräftats och
bokningsavgiften eller hela hyran har betalats.
Bokningsavgift
Är din vistelse mindre än 3 nätter måste du betala hela kostnaden på en gång. Om din
vistelse är 3 nätter eller fler har du två alternativ. Antingen betalar du bokningsavgiften (500
SEK) som bekräftelse, och betalar sedan resterande belopp. Annars betalar du hela hyran
direkt. Bokningsavgiften avräknas alltid från totala hyran.
När ska Du betala?
Betalning sker senast det, eller de datum som angivits i bokningsbekräftelsen.
Vad händer om Du inte betalar i tid?
Om du inte betalar bokningsavgiften i tid har jag rätt att stryka din bokning. Om du inte
betalar hyran i tid räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för
avbokning.
Vad gäller om Du vill boka av?
Avbokning ska ske muntligt eller skriftligt. Jag har skyldigheten att bekräfta Din avbokning
skriftligt. Har Du uppgivit e-postadress skickas den via e-post. Om Du avbokar 40 dagar
eller tidigare före avtalad ankomst behöver Du bara betala en expeditionsavgift om 250
SEK. Om Du avbokar 40 dagar eller senare före avtalad ankomst måste Du betala 90% av
hyran. Om duredan hunnit betala hela hyran återbetalar jag genast mellanskillnaden. Om
jag lyckas hyra ut boendet till någon annan återbetalar jag Dig ett belopp som motsvarar din
hyra för motsvarande uthyrda dagar, med avdrag för en expiditionsavgift om 250 SEK.
Om det händer Dig något
För att skydda Dig mot avbeställningskostnaden rekommenderar jag Dig att kontrollera att
Du har så kallat reseskydd i din hemförsäkring eller tecknar särskild sådan försäkring.
Lennart Käll | Alkavägen 6 | lennart.kall@telia.com | +46(0)11391544 | +46(0)733388828

Vad har Du för rättigheter

1/2

Bokningsregler

Sköna Stugan, Kolmården
Om jag inte tillhandahåller boendet i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt har Du rätt att säga
upp hyresavtalet och återfå erlagd hyra. Istället för att säga upp avtalet, kan Du begära att
få nedsättning av hyran.
Har du klagomål eller synpunkter ska det framföras snarast. Fel som uppstår under
vistelsen ska anmälas snarast så att jag får möjlighet att rätt till det. Du har rätt att sätta
någon annan i ditt ställe och jag måste acceptera detta om det inte finns särskilda skäl att
vägra. Du måste i såfall meddela mig före tillträdesdagen och betala en ombokningsavgift
om 200 SEK.
Vad har Du för skyldigheter
Du måste vårda boendet väl och följa de anvisningar och bestämmelser som gäller. Du
ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier genom att Du
eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda boendet för något annat än
vad som avtalatsvid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer
övernatta i boendet eller på tomten än vad Du uppger vid bokningen. Du måste städa
ordentlige före avresa. Om städningen är slarvigt utförd eller missad kan Du komma att
påföras kostnad för detta i efterhand.
Krig, naturkatastrofer, strejker m.m
Både Du och jag har rätt att träda ifrån hyresavtalet om boendet inte kan tillhandahållas pga
krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, längre avbrott i el- och
vattenförsörjning, eldsvåda eller liknande händelser som varken Du eller jag kunnat förutse
eller påverka.Jag är skyldig att i så fall betala tillbaka det belopp Du betalat med avdrag för
den nytta du haft av boendet.
Vad händer om vi inte är överäns?
Vänd dig direkt till mig med eventuella klagomål. Klagomål/anspråk som inte kommit mig
tillhanda senast en vecka efter avresedagen beaktas ej. Om vi inte kommer överens, kan
Du vända Dig till Allmänna Reklamationsnämnden i Stockholm.
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