Ankomst og afrejse.
Hytten er jeres fra kl. 15.00 på ankomstdagen og afrejse inden kl. 10.00 på afrejsedagen.

2. Udstyr.
De enkelte hytter er udstyret med bestik og porcelæn + div. Køkkenudstyr til 6 personer. Lejeren er
ansvarlig for udstyret i lejeperioden. Manglende eller ødelagte genstande erstattes inden afrejse og
bedes oplyst ved afrejse.
Der er dyner og hovedpuder til 5 personer. I skal selv medbringe sengelinned. Der kan lejes
linnedpakke incl. stor og lille håndklæde for kr. 75,-.

3. Rengøring og aflevering.
Slutrengøring er inklusiv i lejeprisen. I skal rydde op og vaske op inden afrejse. Har I lejet
sengelinned bedes I aflevere det samtidig med betaling af strøm ved afrejse.

4. Senere ankomst / udeblivelse.
Skulle du blive forsinket og ikke kan nå at ankomme inden kl. 21.00 eller forhindret i at ankomme
den dag dit lejemål starter, skal du tage kontakt til os inden kl. 18.00.

5 Lejebeløbet.
Omfatter leje for det tilmeldte antal personer excl. strøm forbrug. Evt. gæster betales der for efter
normal takst (dagsgæster / overnatning).

6. Afbestilling.




Hvis du afbestiller mere end 30 dage før ankomst, får du hele beløbet godtgjort med undtagelse af et
administrationsgebyr på DKK 525,Hvis du afbestiller mindre end 30 dage og mere end 7 dage før ankomst, kan du få halvdelen af beløbet
refunderet. Der beregnes dog som minimum et afbestillingsgebyr på DKK 525,Hvis du afbestiller mindre end 7 dage før ankomst, betales hele beløbet.

Fraflytter lejeren inden udløbet af lejemålet, kan der ikke gøres krav på nogen form for
tilbagebetaling. Se yderligere her

7. Hund er velkomne.
Hundene må ikke opholde sig i senge og møbler, og skal altid føres i snor. De må ikke være alene i
hytten. Bor du i egen campingvogn er det gratis at tage hund med. Hvis du lejer en hytte eller
campingvogn koster det kr. 30,- pr. døgn pr. hund.

8. Rygning.
Er ikke tilladt i vores hytter, men der er udenfor hytten opsat cigaretskod bokse på væggen.

