RÄTTVIKS GOLFBY AB
BOKNINGSVILLKOR
Dessa villkor gäller mellan Rättviks Golfby AB och den som själv eller genom annan person bokar boende- och eller Dalahalla paket,
enligt vad som angetts i bokningsbekräftelsen. Beställaren anges som kund i villkoren.
BOKNING
För att boka/ingå i ett avtal med Rättviks Golfby AB gällande boende skall kunden vara över 18 år. Uppfyllande av åldergräns är ett
krav för att få tillträde till boendet. Om kunden vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen, gäller regler för avbokning. För
minderåriga gäster, skall målsman godkänna bokningen skriftligen, gäller EJ minderåriga i målsmans sällskap.
BOKNINGSBEKRÄFTELSE
Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det är kunden som ansvarar för att
uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Bokningbekräftelse skickas via e-post. I händelse av fel skall Rättviks Golfby
kontaktas inom 7 dagar från mottagandet av bekräftelsen.
BETALNING
Betalning för boende utan golfpaket sker vid ankomst i restaurangen. Om man vill betala innan ankomst kan mann göra det till BG
260-4858 alt. Swishkonto 123 245 38 76. För Dalhalla paket gäller 30 dagars förskottsbetalning för bokningar som göres före 1 juni,
därefter gäller 7 dagar. Är paketet bokat inom 7 dagar så är det direktbetalning via swishkonto 123 245 38 76 som gäller för att få en
bekräftelse/biljett (er).
LÄGENHET
Varje lägenhet alt. stuga är försedd med köksutrustning, glas, porslin m.m. för 4 personer. Det enda Du behöver ta med Dig är
sänglinne och handdukar (obs! sovsäck ej tillåten). Lägenheten alt. stuga uthyres enligt självbetjäningsprincipen, d.v.s. Du svarar själv
för bäddning, städning etc. under vistelsen.
TILLRÄDE- OCH AVFLYTTNINGSTID
Er lägenhet eller stuga är disponibel tidigast från kl. 15.00 ankomstdagen till kl. 11.00 avresedagen.
STÄDNING
Om avresestädning inte har beställts utförs städning av kund/gäst, innan avresa. Lägenhet skall vara ordentligt städad och rengjord,
missad eller undermålig städning kommer att debiteras med en avgift från 1 000 SEK.
KONTRAKT
Kontrakt får ej överlåtas utan vårt medgivande.
AVBOKNING
Vid boende utan paket är det fri avbokning fram till 3 dagar innan ankomst (kl. 18.00), därefter är det full debitering. Dalhallapaket är
ej avbokningsbar. Vid återbud av boende p.g.a. sjukdom med företett läkarintyg återbetalas 90%, detsamma gäller Dalhallapaket med
utantag för Dalhallabiljetten som inte återbetalas.
NYCKLAR
Nyckeln till lägenheten finns i receptionen alternativ efter överenskommelse i nyckelskåp. Kommer Ni efter stängningsdags skall
meddelande lämnas om detta under dagen. Samtliga nycklar till bokad lägenhet eller stuga skall återlämnas vid utcheckning. För Ej
återlämnade nycklar kommer Rättviks Golfby AB debitera 750 SEK per nyckel.
ÖVRIGA SKYLDIGHETER
- Kunden/gästen skall vårda lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.
- Kunden/gästen skall mellan 23:00 och 07:00 iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster.
- Kunden skall ansvara för skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier i de händelser skadan har
orsakats av att kunden/gästen i sällskapet eller någon annan som bereds tillträde till boendet har varit vårdslös.
- Kunden/gästen i sällskapet får Ej ställa upp tält, husvagn eller husbil på tomten. Ej heller installera
musikanläggning eller annan störande utrustning i boendet eller i direkt anslutning till boendet.
- Kunden/gästen skall följa de bestämmelser som gäller för lägenheten, beträffande rökförbud och ev.
husdjursförbud
- Eventuella överträdelser beivras. Överträdelse mot rök- och husdjursförbud debiteras med en avgift från 2 000
SEK.
I övrigt gäller allmänt vedertagna hyresbestämmelser.

