DJURS HYTTEBY & CAMPING
Almindelige lejebetingelser:
1. Lejemålet gælder kun for det antal personer, der er tilmeldt.
2. Lejeren er ansvarlig for det lejede og erstatningspligtig for evt. forvoldte skader.
3. Husdyr må ikke medbringes i hytten. Tager du hunden med på ferie, er den henvist til at
overnatte f.eks. i bilens bagagerum. Forbuddet gælder også for en lille sød og rar hund.
Overtrædelse koster en ekstra rensning, og prisen er i omegnen af 3.000 kroner.
4. Husdyr må ikke være til gene for de øvrige gæster. En hund må ikke stå og gø, den skal altid
føres i en kort snor (også i vort skovområde), den skal luftes på hundepladsen og ingen andre
steder – og når det alligevel går galt, skal klatterne omgående fjernes.
Husdyr må ikke medbringes på toiletterne, i gæstekøkkenet eller i opholdsstuen.
5. Tobaksrygning i hytten er ikke tilladt. Overtrædelse koster en ekstra rensning, og prisen er i
omegnen af 3.000 kroner. Forbuddet gælder også i køkkenet, på toiletterne og i fællesrum.
6. Cigaretskod o.l. må ikke henkastes i græsset, i rallene, på stierne, i skoven eller andre steder,
men skal altid anbringes i affaldsstativerne.
7. 1. Såfremt vore betalingsbetingelser ikke overholdes, vil vi søge hytten genudlejet, og det
derved indvundne beløb vil med fradrag af ekspeditionsgebyr blive fradraget i vort
tilgodehavende hos Dem.
2. Annuleres et lejemål vil udlejer søge hytten genudlejet, og det derved indvundne beløb vil
med fradrag af ekspeditionsgebyr, som udgør 500 kroner, blive refunderet.
3. Annulering anses for at have fundet sted fra det tidspunkt, den skriftligt er kommet udlejer i
hænde.
8. Lejer besørger selv slutrengøring af hytten udført:
Rengøringsmidler, spande m.m. findes i vaskemaskinerummet.
Støvsuger kan lånes i Informationen.
1. Kogepladen rengøres både ovenpå og under spiralen.
2. Bordene og vindueskarmen aftørres med en fugtig klud.
3. Hynderne børstes, rystes eller støvsuges.
4. Gulvet fejes og vaskes i varmt vand.
5. Terrassen fejes.
6. Evt. udendørs askebæger tømmes og rengøres.
7. Tomme flasker anbringes i flaskekassen bag Informationen.
8. Affald anbringes i en af affaldssækkene.
9. Hytten udluftes grundigt.
10. Køleskabet tømmes for alle madvarer og rengøres. Service skal være grundigt afvasket
og stillet på plads.
11. Vinduerne lukkes, hasperne sættes på, el-radiatoren slukkes, kogepladen slukkes og
stikket tages ud. Lyset udenfor og indenfor slukkes. Døren låses, og nøglen afleveres i
Informationen.
Reglerne for rengøring gælder også, selv om lejemålet kun omfatter et enkelt døgn.
Såfremt hytten er utilstrækkelig rengjort, besørges efterrengøring udført på lejers regning.
Mod særskilt betaling kan hytten evt. besørges rengjort af hyttebyens personale, men aftale
herom skal træffes i god tid før afrejse
Hynder og bord må ikke benyttes udenfor hytten.
01.01.2016

