Vilkår hytteleie Stora Lee Camping
1. Bestilling/bekreftelse
Den person/firma som bestilling er registrert på (bestiller), er også den som er ansvarlig for hele leieforholdet
og alle i samme reisefølge. Bestiller er også økonomisk ansvarlig for hele bestillingen, herunder innbetaling av
hele leiesummen samlet og evt. erstatning av skade som måtte oppstå.
2. Hytta
Hytta leies ut i henhold til informasjon som finnes i presentasjonen på Internett.
3. Leieprisen
Våre priser er oppgitt i NOK (norske kroner) og dekker kun leie av hytta. Leietaker må selv ta med sengetøy
(laken, dynetrekk og putevar), håndklær, eller leietaker kan kjøpe dette som en tilleggstjeneste.
Senere ankomst eller tidligere avreise enn avtalt, eller om hytta ikke blir tatt i bruk, vil ikke berettige til
reduksjon av leieprisen.
Minste leie for Luksushytte5-12 er tre døgn i høysesong og to i lavsesong. Gjelder ikke campinghytter.
4. Sluttrengjøring
Sluttrengjøring er ikke inkludert, men kan kjøpes som tilleggstjeneste. Selv om man har bestilt sluttrengjøring,
skal hytta være ryddet, søppel fjernet og oppvasken tatt og ryddet bort ved avreise.
5. Antall personer
Hytta er kun utstyrt og beregnet for det antall personer som er oppgitt i presentasjonen. Det er forbudt å slå
opp telt, ha campingvogner o.l. på tomten til hytta, uten at dette er avtalt på forhånd. Antall sitteplasser i
salong/sofagruppe, kan være mindre enn antall sengeplasser.
6. Husdyr
Husdyr er kun tillatt i noen hytter! Og dersom husdyr er tillatt, så skal hunder holdes i bur eller innenfor grinder
innendørs.
7. Ordensregler
Leietaker og dennes reisefølge er forpliktet til å overholde hytteregler og følge bruksanvisninger som finnes i
hytta. Normal standard for ro og orden må også etterfølges. Dersom uhell skulle oppstå, meld fra omgående.
8. Mangler ved utleieobjektet
Dersom det oppdages skade eller mangler ved ankomst til hytta, må det snarest og senest innen 24 timer etter
ankomst meldes fra på vakttelefon 92 411 412 og tas bilder.
Stora Lee Camping har rett til, innen rimelig frist å administrere at feil og mangler utbedres, eller eventuelt
tilby flytting til en tilsvarende hytte
9. Ankomst og Avreise
Leieperioden starter kl. 14.00 ankomstdag og slutter kl. 12.00 avreisedag (Kl 10:00 hvis man har bestilt
sluttrengjøring), dersom det ikke gis annen informasjon.
10 Kansellering – betingelser
Fra bestillingsdato og frem til 70 dager før ankomst: 10 % av den totale leiekostnaden, minst 500 NOK
Fra 69 dager til 40 dager før ankomst: 25 % av den totale leiekostnaden, minst 500 NOK
Fra 39 dager til ingen dager før ankomst: 100 % av den totale kostnaden.
11. Force Majeure
Destinasjon Stora Lee Camping hefter ikke for leieforhold i tilfelle naturkatastrofe, epidemiske sykdommer,
grensesperringer, stopp for salg av valuta eller annen form for force majeure.
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