Vad gäller när jag bokar rum på midsommar på Strand Hotell?
Strand Hotell tillämpar Visita, Svensk Besöksnärings allmänna villkor för konferens och grupp samt
privat. Du kan läsa mer om detta på vår hemsida www.strandborgholm.se

Strand Hotell är skyldiga att:
-

Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning, antingen via email eller via post.
Du informeras om väsentliga ändringar som rör din bokning.
Du får disponera ditt rum enligt in-och utcheckningstiden som Strand Hotell har: Incheckning
från kl 15.00 och utcheckning innan kl 11.00

När ska jag betala?
-

-

Bokningsavgiften (500kr per rum) ska vara betald 10 dagar efter bekräftad bokning. Denna
summa dras av från din slutfaktura. Vid eventuell avbokning betalas inte denna avgift
tillbaka.
Resterande belopp ska vara betalt före 30 april.
Du betalar in enligt uppgifterna på fakturan.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
-

Om du inte betalar in bokningsavgiften i tid så stryks din bokning. Ingen påminnelseavgift
skickas ut.
Om du missar att betala slutfakturan så skickas en påminnelse ut, därefter stryks bokningen.

Vad händer om jag vill avboka?
-

Du avbokar ditt rum skriftligen till oss. Vi är då skyldiga att skriftligen skicka en
avbokningsbekräftelse i form av en kreditfaktura. Bokningsavgiften återbetalas ej.
Avbokningar som sker efter den 30 april är inte avbokningsbara och kommer därför att
debiteras.

Övrigt:
-

I priset ingår entré till nattklubben hela helgen, frukost, samt wifi
Wifi: vid eventuella störningar av vårt wifi utgår ingen kompensation då detta är en
gratistjänst som vi erbjuder våra gäster på Strand Hotell.
Du får inte låta fler personer än de du uppgett vid bokningen bo i rummet.
Samtliga gäster i rummet måste du fylla minst 20 år 2019. Samtliga gäster i rummet ska ha
med en giltig legitimation.
Du ansvarar själv för alla skador som uppstår i rummet och dess inventarier, genom att du
eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös.

Om du har några övriga frågor eller funderingar så når ni oss på 0485-888 88,
info@strandborgholm.se

Varmt välkomna till oss på midsommar!

