Leiebetingelser

1) Pris
Prisene for leie av feriebolig er angitt i norske kroner og gjelder for det oppgitte antall personer i det ønskede tidsrom. Prisene
er inkl. strømforbruk og vann med mindre annet er anført.

2) Deltagerantall
Ferieboligen må ikke være bebodd av flere personer enn det antall som er anført www.galabooking.no eller det anførte antall
personer i leiekontrakten.

3) Bestilling/betaling
Kontraktsforholdet mellom gjesten og Gålå Booking er bindende fra bestillingen. Depositum 25 % av leiebeløpet. Depositum
kreves ved mottagelse av bekreftelsen som sendes pr. mail eller post. Restbeløp innbetales senest 50 dager før ankomst.
Ved bestilling senere enn 50 dager før ankomst innbetales hele oppholdets pris.
Ved betaling av depositum eller hele oppholdets pris, aksepteres samtidig Gålå Bookings leiebetingelser. Er restbeløpet ikke
innbetalt i tide, har Gålå Booking rett til å annullere oppholdet. Depositum tilbakebetales ikke ved avbestilling.

4) Betaling
Betaling kan skje på følgende måte:
Faktura sendes på mail etter booking og betales via nettbank, eller booking direkte på websiden.

5) Avbestilling/angrerett
Ved avbestilling av leieavtale gjelder følgende regler:
Avbestillingen betraktes som foretatt den dagen Gålå Booking har mottatt skriftlig meddelelse. Innen de første 14 dager,
refunderes det fulle beløp. Avbestilling etter 14 dager og til 50 dager før ankomst mister man hele depositumet. Avbestilling
mindre enn 50 dager før ankomst mister man både depositum og restbeløp.

6) Endring av hytteopphold
Ved endring av hytteopphold gjelder følgende vilkår.
Ønsker du endring av allerede booket hytte til en annen hytte, kan det skje mot betaling av et administrasjonsgebyr på
kr.200,-.
I tilfelle leiet hytte/leilighet blir solgt, vært brann, alvorlige vannskader eller andre skader som gjør hytte/leilighet ubeboelig,
så vil Gålå Booking forsøke å finne lignende enhet med lik standard i samme område, men er det ikke mulig å finne annen
enhet i området betaler Gålå Booking det innbetalte beløp på leiet hytte tilbake til gjesten.
Særlig oppmerksom skal gjester være hvis man booker hytte/leiligheter mer enn 1 år frem – spesielt med hytter/leiligheter
over 8 senger.

Gålå Booking kan ikke gjøres økonomisk ansvarlig for utenforstående forhold som vi ikke selv bestemmer
over.

7) Leieperiode
Ferieboligen er som regel til rådighet fra ankomstdagen kl. 16.00 til avreisedagen kl. 11.00.

8) Inventar og utstyr
Ferieboligen er utstyrt med kjøkkenutstyr, dyner og puter. Med mindre annet er oppgitt i beskrivelsen, er alle ferieboliger
elektrisk oppvarmet. Der hvor det finnes peis/ovn kan ved kjøpes på Gålåseter Velkomstsenter.

9) Sengetøy, håndklær.
Sengetøy, håndklær, såpe, vaskeklut skal medbringes. Sengetøy og håndklær kan leies ved ankomst til hytten. Såpe og kluter
kan kjøpes på Gålåseter Velkomstsenter.

10) Rengjøring
Det er obligatorisk rengjøring som gjesten betaler for.

11) Sengeplasser
I de fleste av våre hytter og leiligheter er der kun riktige sengeplasser. Det er ikke mulighet for oppredning på sofa, hems
eller lignende uten at det står under bemerkninger.

12) Reklamasjoner
Eventuelle feil og mangler ved ferieboligen, dens inventar eller installasjoner, meddeles Gålå Booking straks ved ankomst,
eller så snart det konstateres/oppstår, således at det hurtigst mulig kan ordnes.

13) Forbehold
Vi tar forbehold om evt. trykkfeil. Gålå Booking forbeholder seg retten til i tilfelle av kontraktbrudd fra ferieboligens eiers
side, å erstatte ferieboligen med en annen i minimum tilsvarende standard. Gålå Booking kan ikke holdes til ansvar for
prisendring på skileie, heiskort, fergepriser eller rabatter som ligger utenfor Gålå Bookings kontroll.

14) Dyr og røyking
I de fleste hytter/leiligheter er ikke dyr tillatt uten nærmere avtale. Røyking er helt forbudt innendørs og det må kun røykes
utenfor ved oppsatte askebeger. Hvis dette ikke overholdes kan erstatning forekomme.
15) Aldersgrense
Det er 18 års aldersgrense for å leie hytter eller leiligheter.

"Disse leiebetingelser er laget ut fra et etisk og moralsk hensyn til både leier og utleier. Vi vil til enhver tid
jobbe med, at våre gjester får en god ferie i våre hytter og leiligheter."
Gålå Booking AS
Gålåvegen 1343, 2646 Gålå, Norge
Tel: +47 21 422 522 mail: post@galabooking.no
Org.nr: 914 046 246
Bankforbindelse: Sparebank 1, Vinstra
Se øvrige kontaktinformasjoner og åpningstider på websiden under kontakt.

