Bokningsregler Grupper
Uthyrare:
Läckö Strand AB, Kållandsö Sandviken, 531 99 Lidköping, Tel: 0510-10047
Org: 556660-8906
När är bokningen bindande?
Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du har fått en
bokningsbekräftelse via mail.
När sker betalning?
Bokningsavgift på 20 % av totalbeloppet sänds omgående för betalning via faktura. Detta
belopp återbetalas ej vid avbokning. Betalas inte bokningsavgiften senast på förfallodag gäller
inte bokningen. Resterande belopp skall betalas senast 30 dagar före avtalad ankomstdag om
inte annat överenskommits.
Avbokning
Avbokning skall ske skriftligen via mail till oss. Vid avbokning senare än 30 dagar innan
ankomst sker ingen återbetalning. Vid sjukdom kontaktar ni ert försäkringsbolag.
Avresa före den avtalade tidens utgång?
Har du beställt för en viss tid men avreser före denna tids utgång får du betala samma
ersättning som vid sen avbeställning.
Vad har jag för skyldigheter?
Avtalet upphör gälla omedelbart om någon i sällskapet uppträder störande eller begår
skadegörelse på vår anläggning eller på området, eller om anläggningen används till ej avsett
ändamål. Om avtalet upphör att gälla p.g.a. ovan nämnda fall måste sällskapet omedelbart
flytta och äger ingen rätt till att återfå någon del av det ni betalt.
Du måste vårda de lokaler och utrymmen du hyr väl och följa de ordningsregler, anvisningar
och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheterna
och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte låta
fler personer övernatta i rummen än vad du uppgav vid bokningen.
Du städar före avresa (om du inte betalat för avresestädning). Om du missar detta kommer vi
att debitera dig för städning. Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt,
helst inom 1 dag från ankomst. Fel som uppstår under vistelsen, bör du anmäla omgående, så
att vi får en chans att rätta till det.
Krig, naturkatastrofer, strejker mm:
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om rummet/en eller lokalerna inte kan
tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre
avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som
varken du eller vi kunnat förutse eller påverka.

Välkommen till oss på Läckö Strand!

