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1 Hyresavtal  
Avtalet träder i kraft när ni fått en bokningsbekräftelse och betalat bokningsavgiften. 
Hyresgästen ansvarar för att noga kontrollera att uppgifterna i bokningsbekräftelsen stämmer. 
 
2 Hyra och avgifter  
Hyran gäller för den överenskomna perioden och innefattar rätten för det i bokningsbekräftelsen angivna antalet personer att 
disponera bostaden. I hyran ingår sängkläder och handdukar för antalet personer enligt bekräftelsen. 
 
3 Bokningsavgift 
Vi debiterar en bokningsavgift som ska betalas vid bokningstillfället. 
Avgiften är 20% av hyran men minst 500 sek och återbetalas fram till en månad före ankomst. 
 
4 Slutbetalning 
Ska synas på Stallbackens konto en vecka före ankomst och återbetalas inte vid utebliven ankomst eller sen avbokning. 
 
5 Avbokningsvillkor 
Avbokning en månad före ankomst återbetalas alla erlagda kostnader. 
Avbokning innan en vecka före ankomst återbetalas endast slutbetalningen. 
Avbokning inom en vecka före ankomst återbetalas endast städavgiften. 
Vid utebliven ankomst eller avbokning debiteras alla kostnader och avgifter. 
 
6 Slutstädning 
Slutstädning ingår i slutbetalningen och hyresgästen ansvarar själv att Annexet städas under vistelsen. Vid avslutad vistelse ska 
all disk ställas in i diskmaskinen och startas. Sopor avlägsnas till anvisad plats samt se till att boendet är låst vid avresa. 
 
7 Deposition 
Vi tar ingen deposition utan efterdebiterar om det blir nödvändigt. Vid extremt slitage, nedsmutsning eller vid inomhusrökning 
debiteras gästen alla extrakostnader som vi får pga. detta. Annexet ska lämnas i samma skick som när gästen ankom. 
 
8 Manual 
Läs gärna igenom manualen som finns på webbsidan före ankomst så blir allt enklare inför er vistelse på gården. 
 
9 Betalning till Annexet 
Vi tar med fördel mot swish betalning till 070 657 40 50 eller betalning till gårdens konto i Handelsbanken. 
Clearing: 6361 Kontonummer: 845 148 168 
 
Våra norska gäster använder utlandsbetalning via IBAN. 
IBAN: SE37 6000 0000 0008 4514 8168 
BIC /Nationally bankid: HANDSESS 
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