VÄLKOMMEN TILL KLOTEN
Kloten ligger i ett naturskönt område mitt i Bergslagen och lämpar sig för aktiviteter året runt.
I anslutning till fritidsbyn finns möjlighet till bad, minigolf, tennis, jakt, fiske samt bär- och
svampplockning. Det finns även vandring och kanotleder. Vintertid erbjuds skidåkning i preparerade
spår. På ca 25 km avstånd finns ett backsystem för utförsåkning samt en simanläggning.

NÅGRA REGLER FÖR BOENDE I FRITIDSBYN KLOTEN
-

-

Stugan disponeras från 16.00 ankomstdagen till 12.00 avresedagen.
Ni svarar själva för sänglinne och handukar (kan även hyras i receptionen), toalett- och
hushållspapper, diskmedel och dyl.
Vid avresa ska stugan vara städad i enlighet med vår städinstruktion.
Eventuella skador på utrustning och hus ska anmälas och ersättas i receptionen
Nyckel till stugan hämtas i centrumanläggningens reception. Vid ankomst när receptionen är
stängd läggs nyckeln i vårt nyckelskåp med kod 820816.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL KLOTEN
HYRESAVTAL
För bokning av stugor i Fritidsbyn Kloten gäller följande:
BESTÄLLNING/BETALNING
1.

I och med erläggande av bokningsavgiften på 500 kr godtar hyresgästen gällande hyresavtal. Inkommer
inte bokningsavgiften AVBOKAS stugan.

2.

Slutlikviden ska vara Kloten tillhanda senast 30 dagar innan ankomst. Vidförsenad betalning tillkommer
en avgift på 5% av slutlikviden. Se punkt 3 & 4 AVBESTÄLLNING. Vi sammabetar med SVEA
INKASSO.

3.

För beställning inom 30 dagar före ankomst betalas hela hyreslikviden omgående i samband med
beställningen.

AVBESTÄLLNING
1. Avbeställer hyresgästen mer än 30 dagar innan tillträdesdagen återbetalas inbetalda pengar med avdrag
för en avgift på 500 kr per stuga och vecka.
2.

Avbeställer hyresgästen mellan 15 och 30 dagar innan tillträdesdagen höjs avgiften till 1000 kr per stuga
och vecka/kortvecka.

3.

Avbeställer hyresgästen mellan 1och 14 dagar innan tillträdesdagen debiteras hela hyresbeloppet.

4.

Avbeställningen ska ske skriftligt till Kloten fritid & Konferens SÅGKULLEVÄGEN 15, 714 91 Kopparberg
eller på telefon 0580-88300.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD
1. Hyresgästen kan skydda sig mot kostnaderna i punkt 3 ovan genom att teckna ett frivilligt
avbeställningsskydd (500 kr/ stugbokning)
2.

Har hyresgästen tecknat ett avbeställningsskydd och avbeställningen sker mellan 1 och 14 dagar innan
tillträdesdagen och om hyresgästen kan uppvisa ett läkarintyg där det klart framgår att sjukdom eller
olycksfall utgör ett allvarligt hinder för resan, debiteras endast en avgift om 500 kr per stuga och vecka
samt avbeställningsskyddet.

ÖVRIGT
1.

Hyresgästen förbinder sig att följa de anvisningar som gäller i fritidsbyn.

2.

Hyresgästen/beställaren förbinder sig vidare att bestrida samtliga kostnader för eventuell skadegörelse på
fastighet eller dess inventarier.

