Information vid bokning av stuga
Bokningen är bindande när den blivit bekräftad. Näsfjället har endast natursnö, så det finns ingen
snögaranti.
Faktura utgår direkt vid bokning, med betalning omgående.
I priset ingår hyra av stuga med det antal bäddar som finns angivet i bokningsbekräftelsen, samt el.
Alla stugor är komplett utrustade för självhushåll, varm och kallt vatten, el värme, spis, mikro,
kylskåp, dusch och wc.
Ni behöver ta med er handdukar, lakan (ej sovsäck), toa‐hushållspapper och diskmedel.
I stugan finns köksutrustning samt bäddutrustning (madrass, kudde & täcke) exkl. sänglinne, för det
antal personer som är angivet i bokningsbekräftelsen.
Vi erbjuder familjer med små barn att låna barnsäng och barnstol gratis. Vi rekommenderar att
förboka detta innan ankomst då det finns begränsat antal. Barnsäng och barnstol hämtas ut i
receptionen vid ankomst. Tänk på att täcke, kudde samt linne till barnsängen ej ingår.
Minimi ålder för beställaren är 18 år och minst en person i sällskapet som skall bo i stugan, skall ha
flytt 18 år om ingen annan överenskommelse gjorts.
Incheckning efter att receptionen har stängt:
Kommer ni när receptionen har stängt, finner ni er nyckel i ett kuvert med namn på i postlådan till
höger utanför receptionsdörren, enligt överenskommelse vid bokningen.
Några regler för allas trevnad
Du ansvarar själv och är ersättningsskyldig för alla skador som uppstår på fastigheten och
dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.
Du får inte använda stugan till något annat än det som avtalats vid bokning, Du får heller inte
låta fler personer övernatta i stugan än vad som uppgivits vid bokningen.
Stör inte lugnet på anläggningen med bilkörning mer än absolut nödvändigt. Kör i
gånghastighet och undvik tomgångskörning.
Skoteråkning kring stugorna är ej tillåtet. Håll gånghastighet inom området. Självklart är Du
som fordonsägare alltid nykter och har giltigt körkort.
En generell regel på anläggningen är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet.
Nattro ska råda mellan 23:00‐07:00, då detta är ett område med familj karaktär.
Personalen kan i undantagsfall tvingas vidta åtgärder mot gäster som inte respekterar vår
enkla och självklara ordningsregler. Stuggäster som uppträder störande inom området kan
avisas. Hyresavtalet uppgör att gälla med omedelbar verkan om:
ni eller någon i ert sällskap uppträder störande i lägenheten/stugan/området.
ni eller någon i ert sällskap begår skadegörelse i lägenheten/stugan/området.
Stugan används till ej avsett ändamål. Om avtalet upphör att gälla på grund av ovan nämnda
fall måste ni och ert sällskap omedelbart flytta från stugan och ni äger ej någon rätt att återfå
någon del av hyresbeloppet.
Hyrda stugor får endast disponeras av registrerade hyresgäster.
Det råder totalt rökförbud i alla stugor och andra lokaler. Saneringskostnad, från 3 000 SEK
tas ut av gäst som bryter mot detta förbud.
Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll kunden kopplad och
plocka upp efter den. Hunden rastas helst utanför området. Hundar får bara vistas i utvalda
stugor och bryts det mot detta tas en saneringskostnad på 3 000 kr.

Hjälp oss att hålla anläggningen ren och skräpfri. Använda sopbehållare som finns inom
området.
Var aktsam om naturen – den behöver ditt skydd! Slösa inte i onödan med vatten och el.
Vid avresa
Det ankommer er att städa ordentligt före avresa, följ städinstruktionerna.
Tillsammans avsynar vi sedan städningen innan ni reser
Vid avfärd utan gemensam avsyningen debiteras en avgift på 2 500 SEK eller om städningen missas
kommer vi att debitera en avgift från 2 500 SEK.

