Bokningsregler hos Caravan Club Stockholmssektionen
Mista camping

VID ANKOMST

Vänligen ta med er bokningsbekräftelse till receptionen.
Ni disponerar stugan / rummen tidigast från kl 15.00
Campingplatsen disponeras under
Högsäsong (vecka 25-32) tidigast från kl 1200

VID AVRESA

Nyckel till stugan / rummet skall lämnas senast kl. 13.00 Elnyckeln och bom-kort till campingtomten ska lämnas senast
kl. 12.00. (under högsäsong), Lågsäsong och vinter senast
från kl. 15.00. Borttappad el-nyckel ersätts med 100: - och
bom-kort ersätts med 200: -

BINDANDE

Er bokning blir bindande så snart den bekräftats skriftligt av
oss. Kontrollera att er bokningsbekräftelse stämmer
överens med vad du bokat.

VIKTIGT

Om ni beräknar er ankomst senare än kl. 21.00 måste det
meddelas receptionen. Tel. 0727 44 56 02.

AVBOKNING

Avbokning 40 dagar eller tidigare betalas 90 % tillbaka av
det avtalade beloppet. Sker avbokningen mellan 39 och 8
dagar före ankomst betalas 75% tillbaka av avtalat belopp.
Mellan 7 till 2 dagar före ankomst betalas 25 % tillbaka av
det avtalade beloppet. Vid senare avbokning än 2 dagar före
eller om du avbryter pågående vistelse utan giltigt skäl
betalas inga pengar tillbaka.

•

Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig
själv, maka/make, sambo, dina eller deras föräldrar, barn,
syskon eller medresenär. (Intyg krävs)

TIDIGARE HEMRESA
Har du påbörjat vistelse hos oss men av något skäl tvingas
avbryta den, återbetalas inga pengar.
STÄDNING

Stugan / rummet lämnas i städat skick. Ej städad
stuga debiteras med 500: -

RÖKNING

Rökförbud råder i alla stugor och rum. Rökning endast
tillåten på anvisade platser

HUSDJUR

Husdjur ska vara kopplade och under uppsikt inom
campingområdet. Rastning görs utanför campingområdet
och naturligtvis tar ni upp efter era djur. Husdjur är inte
tillåtna i rummen men i visa anvisade stugor är de välkomna.

SKYLDIGHETER

Du måste vårda boendet / campingtomten väl och följa de
bestämmelserna som finns. Du ansvarar själv för alla skador
som uppstår på boendet och dess inventarierna. I övrigt
följer vi Caravan Clubs generella anvisningar för säkerhet
och trivsel på Caravan Club of Sweden Stockholms sektion
campingar.

FORCE MAJEURE

I det fall bokad campingtomt eller annan hyresenhet inte kan
tas i bruk pga. omständigheter utanför Caravan Club of
Sweden Stockholms sektion campingkontroll utgår ingen
ersättning till hyrestagaren för förlorad hyrestid. Exempel på
sådan omständighet kan vara strejk, otjänligt väder eller
bristande leverans av vatten, avlopp eller el.

Obs! Vi reserverar oss för ev. tryckfel och prisändringar.

Välkommen!

