Hyresvillkor
Avbokningar av lokal skall ske senast 4 veckor före bokat datum. Vid ev.
avbokning senare än 4 veckor före ankomst debiteras 50% av
hyreskostnaden. Vid ev. avbokning senare än 2 veckor före ankomst
debiteras 80% av hyreskostnaden. Avbokning senare än 4 dagar före
ankomst debiteras med 100 %.
1. Om avbokning ej sker enligt ovan debiteras fullt pris såvida inga
särskilda omständigheter föreligger. Majblommegården HB äger rätt
att ta ställning i särskilda fall.
2. Rökning är förbjuden i lokalerna.
3. Eldning i eldstäderna inomhus inte är tillåten.
4. Detta avtal kan hävas omgående av Majblommegården HB om gästen
lämnat oriktiga uppgifter om vilken sorts verksamhet som kommer
bedrivas i den förhyrda lokalen.
5. Uthyrning alternativt upplåtelse i andra hand är inte tillåten.
6. Inom den förhyrda lokalen eller förhyrda utomhusytan tillåts inte
aktiviteter med inslag av rasism, nazism eller annat främlingsfientligt
uttryck i tal, skrift eller musik.
7. Utryckningskostnaden vid falskt brandlarm ska betalas av er och
uppgår till 6 000 kr. OBS! Larmet är direktkopplat till
räddningstjänsten och känsligt för cigarettrök, spray o.dyl.

Allmänna villkor
1. Den för gruppen ansvarige (kontaktperson) ska anmälas till
Majblommegården HB.
2. Ansvarig ansvarar för att ordnings- och skyddsföreskrifter följs.
3. Gästen svarar för kost, personal, sänglinne och handdukar såvida
inget annat avtalats.
4. Skador på lokal eller utrustning, orsakade av gästen måste anmälas
omedelbart till Majblommegården HB tel: (int.) 004670-344 28 31.
Reparationskostnaderna betalas av gästen.
5. Städning av samtliga nyttjade lokaler skall ske av gästen såvida inget
annat avtalats. Vid självhushåll ansvarar dock alltid gästen för att
köket städas.
6. För fiske erfordras fiskekort (försäljs på plats)
7. Majblommegården HB fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av
avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om
Majblommegården HB:s åtaganden inte alls eller endast till onormalt
hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp,
arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion, ingrepp av offentlig
myndighet eller annan därmed jämförlig händelse som
Majblommegården HB inte råder över och inte heller kan förutse.
8. Om villkoren inte uppfylls anses kontraktet hävt.

Fortsättning på nästa sida >>
Majblommegården
Tvärredslund 29
523 94 Tvärred

Telefon: 0321- 500 14
Org.nr 969709-3517
Peter: 070-344 28 31
Bg: 5342-3695
E-post: info@majblommegarden.se Hemsida: www.majblommegarden.se

VILLKOR SJÄLVHUSHÅLL MAJBLOMMEGÅRDEN
OCH SJÖSTUGAN GÄLLSTAD
Inkluderat i priset: Kostnader för vatten och elektricitet

Gästerna utför alltid grovstädning själva. Köken ska lämnas enligt god
kökssed. Slutstädning kan beställas senast i samband med ankomst, pris
enligt nedan.
Slutstädning hela anläggningen. pris:
Slutstädning Majblomman och Kungens Stuga, pris:
Slutstädning Majblomman, pris:
Slutstädning Kungens Stuga, pris:
Slutstädning Sjöstugan, pris:

4000 kr
3000 kr
2000 kr
1000 kr
1000 kr

Deposition:
Varje grupp ska överlägga med Majblommegården angående deposition och skall vid
anmodan kunna deponera 200 kr/deltagare vid ankomst. Depositionen betalas
tillbaka under förutsättning att inga skador skett i annat fall kan hela eller delar av
depositionen tillfalla Majblommegården.

