
Villkor 
 

När ska jag betala ? 

Om du bokat tidigare än 40 dagar i förväg är anmälningsavgiften 500:-/ vecka dock högst 20 

% av hyran. 

Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från bokningstillfället. Den räknas av från 

hyran. Resten  

av hyran skall betalas senast 30 dagar före avtalad ankomstdag. 
  

 Om du bokat senare än 40 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom 10 dagar från 

bokningstillfället. 

Vid bokning 14 dagar före ankomstdagen eller senare tillämpas speciella betalningsrutiner. 

OBS! 

Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du 

inte betalar hyran i tid räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna 

för avbokning. 

 

Vad gäller om jag vill avboka? 

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Avbokning räknas inte om den görs till 

någon annan eller sänds till stugan. Vi bekräftar din avbokning skriftligen via e-post. 

 

 Om du avbokar tidigare än 14 dagar före avtalad ankomst, betalar du en expeditionsavgift på 
500 SEK. 

 Om du avbokar 14 dagar eller senare före avtalad ankomst, betalar du 90 % av hyran. 

 Om du redan hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart 
tillbaka mellanskillnaden. 

 Om vi lyckas hyra stugan till någon annan, återbetalar vi dig ett belopp som motsvara din 
hyresinbetalning 
 med avdrag för en expeditionsavgift på 500 SEK. 

 

Vad har jag för rättigheter? 

Du får disponera stugan från kl. 15 avtalad ankomstdag till senast kl. 12 avresedagen, om 

inget annat har avtalats. 

 Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, helst inom 3 dagar från 

ankomst. 

OBS! 

Anmärkningar ej framförda inom de tre första dagarna av hyrestiden till oss kan ej beaktas 

efter hyrestidens slut. 

Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till 

dem. 

 

Vad har jag för skyldigheter? 

Du måste vårda stugan väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som 

gäller. 

Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att 

du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös. 

Du får inte använda stugan till något annat än vad som avtalades vid bokningen och du får 

inte låta fler personer övernatta i stugan eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen. 

Du måste städa ordentligt före avresan. 



Vid ankomsten kommer du att få lämna en deposition på 500 SEK för städning, som du får 

tillbaka 

Vid avresan sedan stugan besiktats och städningen godkänts. 

 

Allmän information 

Bytesdagar är på lördag-lördag om inget annat avtalats. Det ingår ej sänglinne i stugorna, men 

det går bra att hyra. Meddela det i så fall innan ankomst. 

 

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse i vårt vackra landskap. 

Med vänliga hälsningar 

Erika Andelius 

 

Mobil. 070-65 88 88 1  
erika.andelius@swipnet.se 
www.malsanna.se 
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