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Bed & Breakfast och GrupperBed & Breakfast och Grupper

Allmänna villkor Allmänna villkor 

Följande allmänna villkor gäller för gäster på Hus Hotell Hunge. Följande allmänna villkor gäller för gäster på Hus Hotell Hunge. 

Bokning och bekräftelseBokning och bekräftelse
När lägenheten har valts och betalningen har slutförts får du ett e-postmeddelande där du ombeds att göra din När lägenheten har valts och betalningen har slutförts får du ett e-postmeddelande där du ombeds att göra din 
Pre-Check-in. När du bokar måste du fylla i alla fält som är markerade med *. Du kommer sedan att få en boknings-Pre-Check-in. När du bokar måste du fylla i alla fält som är markerade med *. Du kommer sedan att få en boknings-
bekräftelse. bekräftelse. 

Incheckning och utcheckningIncheckning och utcheckning
Din lägenhet är redo för incheckning från 16:00 på ankomstdagen. Utcheckning är möjlig fram till klockan 10.00 på Din lägenhet är redo för incheckning från 16:00 på ankomstdagen. Utcheckning är möjlig fram till klockan 10.00 på 
avresedagen. avresedagen. 

BetalningBetalning
Betalningar sker i SEK. Hus Hotell Hunge tar emot betalningar från kreditkortsföretag: PayPal och CreditCard. Betalningar sker i SEK. Hus Hotell Hunge tar emot betalningar från kreditkortsföretag: PayPal och CreditCard. 
För särskilda tjänster som frukost, användning av tvättmaskin eller torktumlare och uthyrning debiteras en extra För särskilda tjänster som frukost, användning av tvättmaskin eller torktumlare och uthyrning debiteras en extra 
avgift på plats. Betalning kan ske med bankkort. Kontantbetalning är inte möjligt.avgift på plats. Betalning kan ske med bankkort. Kontantbetalning är inte möjligt.

Särskilda villkor för enskilda gästerSärskilda villkor för enskilda gäster

BetalningBetalning
Din bokning bekräftas efter en deposition på 25 % av det totala bokningsvärdet. Resterande 75 % måste be-Din bokning bekräftas efter en deposition på 25 % av det totala bokningsvärdet. Resterande 75 % måste be-
talas dagen före ankomst.  talas dagen före ankomst.  

Avbokning och utebliven Avbokning och utebliven 
ankomst Följande procentsatser gäller för enskilda gästers avbokning: ankomst Följande procentsatser gäller för enskilda gästers avbokning: 
Upp till  1 månad   före ankomst  10%   av det totala bokningsvärdetUpp till  1 månad   före ankomst  10%   av det totala bokningsvärdet
Från  1 månad till 1 dag  före ankomst  25%   av det totala bokningsvärdetFrån  1 månad till 1 dag  före ankomst  25%   av det totala bokningsvärdet
24 timmar    före ankomst  90%   av det totala bokningsvärdet24 timmar    före ankomst  90%   av det totala bokningsvärdet
No show                  100%   av det totala bokningsvärdet No show                  100%   av det totala bokningsvärdet 

Särskilda villkor för grupper och/eller arrangemang för deltagareSärskilda villkor för grupper och/eller arrangemang för deltagare

Betalning Betalning 
Din bokning kommer att bekräftas efter en deposition på 25% av det totala bokningsvärdet. Resterande 75 % Din bokning kommer att bekräftas efter en deposition på 25% av det totala bokningsvärdet. Resterande 75 % 
måste betalas 2 månader före ankomst. måste betalas 2 månader före ankomst. 

Avbokning och utebliven Avbokning och utebliven 
ankomst Följande procentsatser gäller för avbokning av grupp- och/eller deltagarpaket: ankomst Följande procentsatser gäller för avbokning av grupp- och/eller deltagarpaket: 
Upp till   3 månader    före ankomst  10 %  av det totala bokningsvärdetUpp till   3 månader    före ankomst  10 %  av det totala bokningsvärdet
Från   3 månader till 2 månader  före ankomst  25 %  av det totala bokningsvärdetFrån   3 månader till 2 månader  före ankomst  25 %  av det totala bokningsvärdet
Från   2 månader till 1 månad   före ankomst  40 %  av det totala bokningsvärdetFrån   2 månader till 1 månad   före ankomst  40 %  av det totala bokningsvärdet
Från   1 månad till 1 vecka   före ankomst  70 %  av det totala bokningsvärdetFrån   1 månad till 1 vecka   före ankomst  70 %  av det totala bokningsvärdet
Från   1 vecka till ankomstdagen    90 %  av det totala bokningsvärdetFrån   1 vecka till ankomstdagen    90 %  av det totala bokningsvärdet
No show                     100 %  av det totala bokningsvärdetNo show                     100 %  av det totala bokningsvärdet
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Bed & Breakfast och GrupperBed & Breakfast och Grupper

Förändring av avresedatumFörändring av avresedatum
Om din bokning gäller för en viss period men avresedatumet ändras, kan det leda till att det angivna priset justeras. Om din bokning gäller för en viss period men avresedatumet ändras, kan det leda till att det angivna priset justeras. 
Detta måste anmälas senast före kl. 16.00 dagen före avresa. Detta måste anmälas senast före kl. 16.00 dagen före avresa. 

18-åldersgräns18-åldersgräns
Hus Hotell Hunge har en åldersgräns för alla bokningar. Hotellet har rätt att avbryta bokningar som gjorts av min-Hus Hotell Hunge har en åldersgräns för alla bokningar. Hotellet har rätt att avbryta bokningar som gjorts av min-
deråriga genom att kontrollera ID-handlingar. deråriga genom att kontrollera ID-handlingar. 

PersonuppgifterPersonuppgifter
De personuppgifter som lämnas vid bokningar används av Hus Hotell Hunge för att erbjuda, hantera, spåra och fak-De personuppgifter som lämnas vid bokningar används av Hus Hotell Hunge för att erbjuda, hantera, spåra och fak-
turera tjänster. Personuppgifterna används inte för något annat ändamål. Detta inkluderar kommunikation i syfte att turera tjänster. Personuppgifterna används inte för något annat ändamål. Detta inkluderar kommunikation i syfte att 
påminna eller informera dig om din bokning - före och under din vistelse. påminna eller informera dig om din bokning - före och under din vistelse. 

Ansvar Ansvar 
Lokala skador som uppstår under hotellvistelsen debiteras. Observera att hotellet är rökfritt. Gästen ansvarar för Lokala skador som uppstår under hotellvistelsen debiteras. Observera att hotellet är rökfritt. Gästen ansvarar för 
sina tillhörigheter och sitt bagage i och runt boendet. sina tillhörigheter och sitt bagage i och runt boendet. 

HusdjurI HusdjurI 
Hus Hotell Hunge finns en flygel med två lägenheter som är tillgänglig för husdjur och deras ägare. De har en egen Hus Hotell Hunge finns en flygel med två lägenheter som är tillgänglig för husdjur och deras ägare. De har en egen 
ingång. De andra lägenheterna och rummen är husdjursfria. ingång. De andra lägenheterna och rummen är husdjursfria. 

Din egen säkerhet Din egen säkerhet 
Se till att du vet var nödutgångarna och brandsläckarna finns. I alla lägenheter finns en utrymningsplan uppsatt vid Se till att du vet var nödutgångarna och brandsläckarna finns. I alla lägenheter finns en utrymningsplan uppsatt vid 
utgången. Av säkerhetsskäl är entrédörrarna till din lägenhet utrustade med en dörrstängare. utgången. Av säkerhetsskäl är entrédörrarna till din lägenhet utrustade med en dörrstängare. 

Force majeure Force majeure 
Hus Hotell Hunge kan inte hållas ansvarigt för eventuella brister som orsakas av detta. Detta omfattar alla oförut-Hus Hotell Hunge kan inte hållas ansvarigt för eventuella brister som orsakas av detta. Detta omfattar alla oförut-
sedda och oförutsägbara omständigheter som försvårar Hus Hotell Hunges uppfyllande av bokningsavtalet i sådan sedda och oförutsägbara omständigheter som försvårar Hus Hotell Hunges uppfyllande av bokningsavtalet i sådan 
utsträckning att det blir omöjligt eller svårt att uppfylla det.  Hus Hotell Hunge är skyldigt att informera dig om detta utsträckning att det blir omöjligt eller svårt att uppfylla det.  Hus Hotell Hunge är skyldigt att informera dig om detta 
så snart som möjligt.  så snart som möjligt.  


