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Sälengodset, Snittvägen 7
Uthyrningsalternativ:
1. Söndag till Söndag
2. Söndag till Torsdag
3. Torsdag till Söndag.
OBS! Vecka 16, 17 och 19 (2019) har varierande ankomst/utcheckningsdatum.
Ankomst 15:30 och utcheckning senast 10:30. Normal slutstädning debiteras separat
och är ett villkor. Se prislistan. Åldersgräns 27 år, gäller ej barn/ungdomar i
målsmans sällskap. Av sällskapet måste 2 personer vara minst 27 år.
Huset är larmat och öppning sker via kod. Koden lämnas ut dagen innan ankomst och
då lämpligast via SMS. Viktigt att ni informerar via e postadressen
info@salengodset.se vart ni önskar att koden skickas.
Anmälningsavgiften är 20% av den totala kostnaden och skall vara betald inom 5
dagar från det att ni bokat stugan. Faktura på anmälningsavgiften skickas ut direkt
vid bokningstillfället via e-post eller vanlig post. Resterande del av kostnaden
(separat faktura) måste erläggas senast 60 dagar innan tillträde. Om inte gästen
betalar i tid betraktas detta som en avbokning och anmälningsavgiften tillfaller
uthyraren.
Bokningen är först garanterad när anmälningsavgiften (20%) är betald. Resterande
belopp (80%) skall betalas enligt föregående stycke.
Vid eventuell avbokning skicka e‐post till info@salengodset.se . Om avbokning sker
60 dagar eller mer innan ankomst återbetalas hela anmälningsavgiften förutom 6000
kr som är en administrativ avgift.. Vid senare avbokning senare än 60 dagar före
ankomstdag återbetalas ej anmälningsavgiften utan denna tillfaller uthyraren. Har
förhyraren erlagt hela avgiften är även denna förverkad. Om förhyraren ej har
inbetalt som debiterat mot offert är även den förverkad och skall betalas av
förhyraren.
I samband med bokningen skall fullständiga kontaktuppgifter, antal personer för
bokningen, e‐postadress samt telefonnummer uppges. I det avtalade priset
tillkommer sänglinne, liten och stor handduk per person vilket debiteras med 315
kr/person och ett krav för bokningen. I samband med bokningen ombeder vi
förhyraren att se över sitt reseskydd i sin försäkring.
Vita våfflade badrockar med loggan ”sälengodset” tillkommer med en kostnad av
165kr/st. Om förhyraren ej återlämnar rocken vid avfärd debiteras en extra kostnad
av 150kr/styck.
Stora huset har ett grupparbetsrum på 15 kvm i anslutning till undervåningen
utrustad med grupparbetsmöbler för 6-8 personer, 40” TV samt till denna
anslutningsmöjligheter för laptop. Telia Internet 6-8 Mbit WIFI finns.
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Slutstädning som är ett krav debiteras med 3695 SEK för hela huset.
På södra sidan av huvudbyggnaden finns en utomhus Jacuzzi för 8 personer “Villeroy
& Bosch” ständigt 39 grader året om. OBS! Viktigt är att hyresgästen tar fullt ansvar
för att inga glas används vid och intill poolen. Inga barn under 15 år får använda
poolen utan målsmans sällskap. Vattnet (poolen är lätt klorerad) kommer att vara
utbytt till varje hyresgäst. Var noga med att låsa locket till poolen varje gång för
temperaturens skull samt hårda vintrar I fjällen från tid till annan och att barn leker
ute. Uthyraren fråntar sig allt ansvar för skador och olyckor.
Det är viktigt att ni som hyresgäst lämnar Sälengodset i gott skick så städföretaget
kan genomföra städningen inför ankomst av nästa hyresgäst.
Totalt har huset 18 sängar + 3 bäddsoffor inkl. anexet ( 24 personer )och detta är det
maximala antalet personer som får vistas/bo i huset. Mellan-‐‐ samt övervåning 12
sängar och undervåning 6 sängar + 2 bäddsoffor (2 personer/bäddsoffa ).Anexet har
1 bäddsoffa.
Det är absolut rökförbud i hela huset, och fimpar får inte slängas utanför huset, detta
för allas trevnad.
Hyresgästen får inte ställa upp husvagn vid huset
Husdjursförbud råder med tanke på allergiker.
Hyresgästen kan bli ersättningsskyldig för onormalt användning och slitage.
Vi förutsätter att uppsatta regler som ligger i huset följs så att nästa hyresgäst vilket
kan var just Ni blir nöjda och belåtna med vistelsen.
Skötselinstruktioner och telefonnummer att ringa vid eventuella akutproblem under
vistelsen finns placerat i huset.
Samtliga priser inkluderar mervärdesskatt.
Vi önskar Er en trevlig vistelse i Sälengodset och på fjället!
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