Välkommen
1. Tack för din bokning

Vänligen kontrollera din bokning och kontakta oss snarast om det är något som inte stämmer. För att muntliga löften
ska kunna åberopas måste de vara skriftligen bekräftade. Bokningen gäller för båda parter, så snart bokningen har
bekräftats av oss, och när du har betalat anmälningsavgiften eller hela hyran, (se punkt 2). Du kan således kostnadsfritt
avboka din beställning fram till betalning gjorts. I samband med att du betalat anmälningsavgiften eller hela hyran
godkänner du Bolodge bokningsvillkor.

2. Betalning

Vid bokningstillfället erlägges 20 % av det totala priset i en anmälningsavgift och resterande 80 % av beloppet betalas
senast 40 dagar innan ankomst. Bokning med mindre än 40 dagar innan ankomst betalas hela summan in.

3. Avtalets bindande

Både du och Bolodge är bundna till avtalet så snart du har betalat hela eller delar av bokningen och Bolodge har
bekräftat bokningen.

4. Avbokning

Avbokning skall ske via mejl till info@bolodge.se och per telefon på 0705-87 92 39. Avbokning gäller endast efter
mottagen bekräftelse från Bolodge. Avbokning skall ske senast 40 dagar före ankomst. Vid senare avbokning eller vid
utebliven ankomst debiteras hela bokningssumman. Eventuella avgifter för bokningsavgifter återbetalas ej. Avbokning
som görs mer än 40 dagar före ankomst debiteras endast en expeditionsavgift på 350:-.

5. Vård av stuga/fastighet
Minimiålder för att ingå avtal med Bolodge AB är 18 år, samt att det måste vara minst en person 23 år fyllda
som bor i varje bokat objekt. Legitimering sker vid ankomst. Du måste vårda stugan väl och följa de
ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du som står för bokningen är fullt ansvarig för alla
skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit
vårdslös. Mellan kl. 23:00 och kl. 07:00 skall du iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Du
får inte använda stugan till något annat än vad som avtalades vid bokningen och du får inte låta fler personer
övernatta i stugan, än vad du uppgav vid bokningen. Hyresavtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om
du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i stugan. Avtalet upphör även med omedelbar verkan om
någon i sällskapet uppträder störande i boendet eller på området. Du är skyldig att följa de bestämmelser
angående rök och husdjursförbud som anges på bekräftelsens framsida. Överträdelse av
detta förbud medför en saneringskostnad från 6000 kr. Ditt boende ska städas innan din
avresa, det ska vara klart innan den angivna utcheckningstiden. För att slippa städa ditt
boende på avresedagen kan du med fördel boka slutstäd(se mer info på www.bolodge.se) Det kan bokas
innan ankomst eller senast tre dagar innan avresa. Väljer du att städa själv kontrolleras boendet efter att du
har checkat ut. Om du ej genomför städningen kommer det att utföras på din bekostnad och du debiteras en
avgift från 750 kr beroende på boendets storlek. En beställd eller obligatorisk städning innefattar dock inte
grovstädning inne och ute, diskning eller tömning av sopor/tomflaskor samt återplacering av omplacerade
möbler. Vi ansvarar inte för kvarglömda saker.

6. Husdjur

Husdjur är som regel otillåtna. Om du har för avsikt att medföra husdjur, fråga alltid om detta är tillåtet vid
bokning.

9. Gästens adressangivelse

Du ansvarar för att du kan nås av viktiga meddelanden med den e-post och det telefonnummer du uppgav vid
bokningen.

10. Reklamation

Eventuella anmärkningar eller fel i stugan skall framföras omedelbart via telefon eller mejl till Bolodge. Så
att vi har möjlighet att så snabbt som möjligt åtgärda felet.

11. Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar p.g.a. ändringar av valutor, skatter och dylikt eller tryckfel. Kartor
och ritningar är ej detaljerade och exakta, utan ger endast en orienterande bild. De angivna avstånden är
cirkauppgifter.

12. Övrigt

I logipriset ingår inte städning, sänglinne, handdukar, toapapper, diskmedel etc., om inte annat anges på
bekräftelsen. Tänk på att ta med det som behövs för vistelsen! Detta går att köpa till för en mindre kostnad,
kontakta bokning för mer info!

13. Villkor

Hyresgästen förbinder sig under uthyrningsperioden:
- att väl vårda fastigheten och inventarierna. Andra hyresgäster i området samt gemensamma utrymmen i
fastigheten skall respekteras. Tänk på hur ni vill bli bemötta i er egen hemmiljö.
- att ansvara för kostnader i samband med eventuell skadegörelse på stugan och dess inventarier.
- att inte utan Bolodge särskilda skriftliga tillstånd upplåta hyresobjektet till annan.
- att inte utan Bolodge särskilda skriftliga tillstånd låta flera personer än i förväg redovisat antal övernatta i
fastigheten.
- att inte utan Bolodges särskilda skriftliga tillstånd hålla husdjur i fastigheten.
- att låta Bolodge ägare och platsombud få tillträde till stugan under hyrestiden. Detta gäller även eventuella
hantverkare som behöver tillträde för småreparationer av akut karaktär.
- att rökning inte är tillåtet i stugan.

Vi på Bolodge önskar er en trevlig vistelse i våra stugor!

Bo som bäst i Kungsberget!

