LEIEBETINGELSER
For at du og andre gjester skal nyte oppholdet på Sandneset Camping har vi laget disse
retningslinjene.
Din bestilling er gjeldende fra du får ordrebekreftelse på mail. Sjekk at alt stemmer med det du
har bestilt / reservert. Visst dette ikke stemmer, gi beskjed.

Leiepris og betaling
Det sendes bekreftelse umiddelbart etter at bestilling er gjort. For bestillinger som ligger mer enn
2 uker frem i tid sendes det ut egen faktura på 50 % av beløpet, på mail. Kvittering for betalt
faktura skal forevises ved ankomst. Ved manglende betaling innen forfallsdato, har Sandneset
Camping full rett til, og kan uten forvarsel annullere leieavtalen. Dette er som en avbestilling å
betrakte, og omfattes sådan av avbestillingsbetingelsene. Ved bestilling kort tid før ankomst,
betales beløpet i sin helhet ved innsjekk.

Avbestillingsbetingelsene
Dersom gjest ønsker å avbestille oppholdet i forkant, har man full anledning til å gjøre dette. Leietaker må
i så tilfelle underrette Sandneset Camping snarest, pr. e-post eller tlf., med henvisning til ordrenummer.
Avbestillingen gjelder først når Sandneset Camping har mottatt og bekreftet dette.
Ved avbestilling over 30 dager før ankomst vil ingen avgifter forekomme.
Ved avbestilling over 14 dager før ankomst vil gjest bli belastet 50 % av beløpet.
Ved avbestilling under 14 dager før ankomst vil gjest bli belastet 100% av beløpet.
En normal reiseforsikring dekker som regel sykdom mm.

Innsjekk og nøkler
Innsjekk etter kl. 14.00 ankomstdato.
Nøkler utleveres ved ankomst eller etter avtale.

Følgende må medbringes selv
Man må selv ta med sengetøy, håndklær, etc. Dyner og puter finnes i alle utleieenheter. Sett
med sengetøy + stor og liten håndduk kan leies for kr 100.- pr sett.

Utsjekk og rengjøring
Nøkler leveres i vår resepsjon / postkasse utenfor resepsjonen.
Du har bestilt rengjøring:
Ved avreise skal boenheten være ryddet og klar for rengjøring.


Søppel kastes i avfallsdunker.



Vask av «kopper og kar» skal være utført.



Utsjekk innen kl. 11.00 på avreisedagen.



Eventuelt leid sengetøy skal tas av sengene og legges ved utgangsdøra.

Du vil gjøre rent selv:
Følgende utføres i tillegg. Hytten skal være klar til neste gjest.


Tørking av støv



Vask / støvsug gulv og tepper.



Rengjøring av WC og bad.



Flekker på dører og vinduer fjernes etter behov.



Komfyr og kjøleskap vasket.



Andre skap skal være ryddet.

Skader
Dersom det oppstår skader på boenheten, eller inventar, skal dette informeres om. Skyldes disse
skader leietakeren eller noen i hans følge, står leietaker ansvarlig for at oppståtte skader
erstattes, før avreise.

Kontaktinformasjon
Sandneset Camping
Utsidevegen 457
6475 Midsund
Tlf. 712 79177
Mail: sandncam@online.no
Web: sandneset.net

