BOKNINGSVILLKOR
Sälengodset, Snittvägen 7 och Fjällgodset Brinkvägen 9
Uthyrningsalternativ:
1. Söndag till Söndag
2. Söndag till Torsdag
3. Torsdag till Söndag.
OBS! Vecka 14 samt 15 har varierande ankomst/utcheckningsdatum.
Ankomst 15:30 och utcheckning senast 10:30. Åldersgräns 27 år, gäller ej
barn/ungdomar i målsmans sällskap. Av sällskapet måste 2 personer vara minst 27
år.
Husen är larmade 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 skickas e‐post till info@salengodset.se . Om avbokning sker
60 dagar eller mer innan ankomst återbetalas hela anmälningsavgiften förutom 4000
kr som är en administrativ avgift. Vid senare avbokning senare än 60 dagar före
ankomstdag återbetalas ej anmälningsavgiften utan denna tillfaller uthyraren.
Har hyresgästen erlagt hela avgiften är även den förverkad. Om hyresgästen ej har
inbetalt utsända fakturor vid en avbokning senare än 60 dagar är även den
förverkad och skall betalas av hyresgästen .
Vi rekommenderar hyresgästen att se över sina försäkringar innan bokning sker
I samband med bokningen skall fullständiga kontaktuppgifter, antal personer för
bokningen, e‐postadress samt telefonnummer uppges. I det avtalade priset ingår
sänglinne, liten och mellanstor handduk per person.
Vita våfflade badrockar med loggan ” Sälengodset ” tillkommer med en kostnad av
150:-/st om så önskas . Om hyresgästen ej återlämnar rocken vid avfärd
efterdebiteras en extra kostnad av 150kr/st
Husen är uppkopplade via Bahnhof och höghastighetsfiber
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Slutstädning samt byte av vatten i båda jacuzzi ingår i priserna.
På södra sidan av huvudbyggnaden Snittvägen 7 finns en utomhus Jacuzzi för 8
personer “Villeroy & Bosch” ständigt 39 grader året om. PÅ Brinkvägen finns en
Jacuzzi Whierpool Instruktioner om poolerna finns inne i husen
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.
Jacuzzi inne i Spa avdelningen är för 4-6 personer
Om poolerna skulle vara täckta med snö får endast en sopborste användas för att ta
bort snön Snöskyfflar eller att kan ge skador på pooltäcket vilket kan komma att
debiteras hyresgästen i efterskott
Nya pooltäcken kostar 11000:- + moms
Det är viktigt att ni som hyresgäst lämnar Sälengodset/Fjällgodset i gott skick så
städföretaget kan genomföra städningen inför ankomst av nästa hyresgäst.
( Sälengodset är ca 365 kvm i 3 plan, 2 kök, 7 toaletter, 8 duschar )
Totalt har huset 18 sängar + 3 bäddsoffor inkl. anexet ( 21 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.
( Fjällgodset är ca 365 kvm i 2 plan 8 toaletter,9 duschar )
Entreplan 2 dubbelrum, nedre plan 1 dubbelrum, 5 rum med över och underslaf,
dubbelrum i friggebod och atterfall
Husen har ett ladd system för el/hybridbilar med anslutningskabel Typ 2
Starttagg för elsystemet finns i en låst box med kod inne i huset.
Boxen som har kod erhålles i samband med att övriga koder skickas ut
Kostnad för laddning av bil är 250:-/ debiterbar bokningsdag /bil
Meddelas och faktureras i samband med bokning
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. Skulle detta mot förmodan ske
kommer en extra städning samt sanering av huset ske och då till en kostnad av
6000:- plus moms
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Önskar hyresgästen grill får detta bara ske framför huset , weber kolgrill finns i
skidförrådet OBS töm grillen innan den ställs tillbaka vid avresa
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!

Bokningsvillkor Sälengodset

