
 

 

Bokningsvillkor:  

Du som bokar boende på Rektorsgården, får via mejl en bekräftelse vilken är ditt avtal med 

Rektorsgården. Där står de tider och priser som vi kommit överens om.  

Du måste vara minst 18 år fyllda för att ingå i avtal med oss. 

Tillsammans med bekräftelsen kommer en faktura på bokningsavgift, 1000 kr om inte annat 

avtalats. Du bekräftar vår överenskommelse genom denna betalning, vilken dras från 

slutsumman vid slutbetalning. Bokningsavgiften ska betalas via postgiro inom sju dagar, 

annars förfaller bokningen. Tänk på att det kan ta några dagar innan vi kan se din betalning!     

 

Privatpersoner betalar boendet i förskott eller efter överenskommelse.  

Företag som hyr längre perioder faktureras efter överenskommelse.  

 

Avbokningsvillkor 

Vid avbokning en månad innan ankomst återbetalas bokningsavgiften.  

Vid avbokning gjord mellan en månad och en vecka innan ankomst återbetalas 

bokningsavgiften inte. Ingen ytterligare debitering görs.  

Vid avbokning en vecka eller mindre innan ankomst debiteras ytterligare 1000kr om inte 

giltigt skäl kan styrkas av t.ex läkarintyg.  

 

Som gäst på Rektorsgården ansvarar du för att..  

Kontrollera bokningsbekräftelsen så snart du fått den. Eventuella felaktigheter påtalas 

omedelbart.  

Innan ankomst bevaka din e-post och vara tillgänglig på det telefonnummer du angett vid 

bokningen. In och utcheckning sker efter överenskommelse, och det är viktigt att vi kan nå 

varandra vid eventuella förändringar.  

Att följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för lägenheten.  

Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att 

du eller någon gäst varit vårdslös.  

Upptäcker du skador på lägenheter/inventarier vid incheckning ska detta påtalas snarast.  

Naturligtvis är våra lägenheter helt rökfria, och det är inte tillåtet med husdjur.  

De katter som finns på gården ska inte släppas in i lägenheten även om de gärna vill hälsa på.  

 

Du som hyr hos oss följer samma regler som hyresgäster i ”vanliga” hyreshus.  

Du får gärna bjuda hem gäster, men det är inte tillåtet med större fester.  

Vid störande uppträdande som inte upphör omedelbart efter tillsägelse har vi rätt att 

omedelbart avhysa gästen från boendet. I det fallet sker ingen återbetalning för resterande 

vistelsetid.  

 

Sopor sorteras i brännbart, kompost, plast, kartong och papper. De kastas senare i sophuset 

bakom landstingshuset.  

Vid utflytt ur lägenheten städar du lägenheten enligt instruktioner om du ej betalt för 

slutstädning. Lämnar du lägenheten ostädad utan att beställd slutstädning debiteras 1 500kr 

för städningen.  

 

 


