BETALNINGSVILLKOR
NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?
Bokningen är bindande så snart ni har betalt bokningsavgiften 90 kr och delbetalningen
(eller hela hyran), senast 14 dagar efter bokningstillfället.
Vid bokning 30 dagar eller färre innan ankomst är bokningen bindande vid
bokningstillfället.
NÄR SKA JAG BETALA?
Anmälningsavgiften är normalt 20 % av totalbeloppet exkl. bokningsavgift och avbeställningsskydd. Anmälningsavgiften ska betalas senast 14
dagar efter bokningstillfället. Minimum belopp är 500 kr. Är det totala priset på bokningen mindre än 500 kr betalas hela beloppet. Slutbetalning
sker senast 30 dagar innan ankomst.
Vid bokning 30 dagar eller färre innan ankomst, ska hela hyran (totalt en faktura) betalas inom 10 dagar från bokningstillfället, dock senast
dagen före ankomst. Er bokning ska var betald och kvitto ska kunna uppvisas när ni kommer till Eriksöre Camping, om inte särskild
överenskommelse har gjorts vid bokningen.
Om du betalar från en utländsk bank:
Mottagare:
Talluddens Stugor AB
Bank:
Ölands Bank
Accountnumber:
8030-9 73 04 540-7
IBAN code
SE71 8000 0803 0907 3104 5407
Swiftcode/BIC:
SWEDSESS
VAD HÄNDER OM JAG INTE BETALAR I TID?
Om ni inte betalar anmälningsavgiften i tid, har vi rätt att avboka. Avbeställningsskyddet betalas i samband med anmälningsavgiften.
MEN OM DET HÄNDER NÅGOT?
Ni kan välja att ha ett ekonomiskt skydd för eventuell avbokning. Avbeställningsskydd 200 kr.
Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte varit kända när ni bokade:
Dödsfall, sjukdom eller olycka av allvarligare art, som drabbat dig själv, make, maka, sambo, familj eller medresenär boende i samma stuga eller
campingtomt.
Ni måste kunna styrka ert förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet, försäkringsbolag eller liknande. Om inte giltig orsak kan styrkas sker
ingen återbetalning. Bokningsavgift, avbeställningsskydd och eventuell ändringsavgift återbetalas ej vid avbokning.
VAD GÄLLER OM JAG VILL AVBOKA?
Ni kan avboka muntligen eller skriftligen till oss.
Avbokning tidigare än 30 dagar före ankomst:
Hyresbeloppet – 500 kr återbetalas
Avbokning senare än 30 dagar före ankomst:

-Med avbeställningsskydd. Hyresbeloppet återbetalas fram t o m avbokning 1 dag före ankomst, intyg krävs.
-Utan avbeställningsskydd. Ingen återbetalning sker.
Avbruten vistelse
Ingen återbetalning
VILLAVAGNEN/STUGAN
Ni städar själva villavagnen/stugan före avresa, om inte slutstäd har beställts.Om städningen av villavagnen/
stugan ej är godkänd kommer vi att utföra städning på er bekostnad från 1000 kr beroende på stuga. Har
skada av boendet eller förlust av inventarier uppkommit under vistelsen är ni skyldiga att ersätta detta. Om du
har klagomål skall dessa framföras till oss omedelbart. Fel, som uppstår under er vistelse, skall anmälas
omgående så att vi får en chans att rätta till dem. Om du inte meddelat oss utgår ej ersättning i efterhand.

FÖRSÄKRINGAR
Ni ombesörjer själva det skydd ni anser erforderligt såsom ansvars-, olycks- och resgodsförsäkring.
CAMPINGVÄRDENS ANSVAR
Campingplatsen ansvarar ej för skada som drabbat gäst av utomstående eller annan gäst. Ej heller för skada som ligger utom campingens
kontroll t.ex. naturkatastrof.
Vi reserverar oss för lagändringar, prisändringar och tryckfel som ligger utanför vår kontroll.

