
	  
	  
Bokningsvillkor	  Snatten	  stuguthyrning	  	   (uppdaterade	  	  2015-‐06-‐25)	  
	  
	  
Bokning	  och	  betalning	  
Bokning	  görs	  per	  telefon	  eller	  e-‐post	  (se	  våra	  kontaktuppgifter).	  I	  samband	  med	  
denna	  skickar	  vi	  per	  e-‐post	  att	  vi	  mottagit	  er	  bokning.	  Med	  denna	  följer	  en	  
faktura	  på	  hyresbeloppet.	  När	  betalning	  inkommit	  är	  bokningen	  slutligen	  
bekräftad.	  Betalning	  görs	  till	  bankgiro,	  enligt	  faktura.	  
	  
Avbokning	  och	  återbetalning	  
Avbokning	  görs	  per	  e-‐post	  till	  info@snatten.se.	  Återbetalning	  av	  hela	  beloppet	  
görs	  om	  avbokning	  sker	  minst	  90	  dagar	  före	  ankomstdagen.	  Vid	  avbokning	  30-‐
89	  dagar	  före	  ankomstdagen	  återbetalas	  halva	  beloppet.	  Ingen	  återbetalning	  
görs	  om	  avbokning	  görs	  närmare	  än	  30	  dagar	  före	  ankomstdagen.	  	  
	  
Lakan	  och	  handdukar	  
Gäster	  tar	  själva	  med	  sig	  egna	  lakan	  och	  handdukar.	  Lakan	  och	  handdukar	  kan	  
hyras	  för	  150	  kr	  per	  person	  (beställs	  vid	  bokningstillfället).	  
	  
Städning	  
Snatten	  står	  för	  städning.	  Nedskräpning	  som	  är	  utöver	  vad	  som	  kan	  anses	  
normal	  kommer	  att	  faktureras	  enligt	  500	  kr	  per	  timma.	  	  
	  
Skadegörelse	  
Gästen	  måste	  vårda	  stugan	  väl.	  Gästen	  ansvarar	  själv	  för	  de	  skador,	  som	  uppstår	  
på	  fastigheten	  och	  dess	  inventarier,	  genom	  att	  gästen	  eller	  någon	  i	  dess	  sällskap	  
varit	  vårdslös.	  Eventuell	  skadegörelse	  faktureras	  i	  efterhand.	  
	  
Rökning	  
Rökning	  är	  ej	  tillåten	  inomhus	  i	  stugorna.	  	  	  
	  
Husdjur	  
Husdjur	  är	  normalt	  sett	  tillåtet	  att	  ta	  med,	  men	  det	  beror	  på	  typ,	  storlek	  och	  
antal.	  Därför	  måste	  tillåtelse	  ges	  av	  Snatten	  i	  förväg.	  För	  husdjur	  tillkomme	  en	  
extra	  avgift	  på	  100	  kr.	  
	  
Användning	  
Stugan	  får	  inte	  användas	  till	  något	  annat	  än	  ”fritidsändamål”,	  och	  gästen	  får	  inte	  
låta	  fler	  personer	  övernatta	  i	  stugan	  eller	  på	  tomten,	  än	  vad	  som	  uppgavs	  vid	  
bokningen.	  Barn	  över	  2	  år	  räknas	  som	  en	  person.	  
	  


