
Hjärtligt välkomna till Talluddens Stugby!  

Incheckning från kl 15.00        

Utcheckning senast kl 12.00   

Betalningsinformation   

Bankgiro: 5839-7225   

Mottagare: Talluddens Stugor AB   

Förmedlat boende via BRF Talludden   

Betalning från utlandet   

Swift/BIC: SWEDSESS   

IBAN: SE43 8000 0803 0907 3089 3815   

Bank: Swedbank   

Ange bokningsnummer samt ert namn i kommentarfältet till er betalning.   

  
När ska jag betala?   
Anmälningsavgiften är 20 % av totalbeloppet exkl. bokningsavgift och avbeställningsskydd. Anmälningsavgiften ska betalas senast 14 dagar 

efter bokningstillfället. Minimum belopp är 500 kr. Slutbetalning sker senast 30 dagar innan ankomst.   

Vid bokning 30 dagar eller färre innan ankomst, ska hela hyran (totalt en faktura) vara betald inom 10 dagar från bokningstillfället. Er bokning 

ska var betald och kvitto ska kunna uppvisas när ni kommer till Talluddens Stugby, om inte särskild överenskommelse har gjorts vid bokningen.   

Avbeställningsskydd kan köpas till er bokning för 200 kr och ger ett extra skydd vid avbokning kort inpå resan. Detta skydd 

träder i kraft 30 dagar före ankomst. Det gäller om sjukdom eller olycka drabbat er själv, maka, make eller era medresenärer (ej 

husdjur). Likaså om ni råkar ut för någon allvarlig händelse som inte kunnat förutses när ni bokade och som medför att ni 

rimligen inte kan göra denna resa. T ex. brand, översvämning etc. Ni måste kunna styrka ert förhinder med intyg från t.ex. läkare, 

myndighet, försäkringsbolag eller liknande. Om inte giltig orsak kan styrkas sker ingen återbetalning. Bokningsavgift, 

avbeställningsskydd och eventuell ändringsavgift återbetalas ej vid avbokning.   

    

Avbokning tidigare än 30 dagar före ankomst - 

Hyresbelopp -500 kr återbetalas.  

Avbokning senare än 30 dagar före ankomst   

-Med avbeställningsskydd. Hyresbeloppet återbetalas fram t o m avbokning 1 dag före ankomst, intyg krävs.   

-Utan avbeställningsskydd. Ingen återbetalning sker.   

Avbruten vistelse   

Ingen återbetalning sker.   

Avbokning av stuga kan ske muntligen eller skriftligen.   

   

När ni kommer   

Under högsäsong är receptionen öppen 9-21, hör av er om ni kommer senare.  

  

När ni lämnar checkar ni ut i receptionen. Vid tider då receptionen är stängd lägger ni stugnyckeln i svarta brevlådan vid 

receptionsdörren, lämna den inte i dörren till stugan.   

Not: Vi sänder ej bekräftelse på att betalning har kommit oss tillhanda. Däremot försöker vi få kontakt med er innan avbokning 

sker då betalning inte erlagts i tid.   

Vid kontakt med oss, ange gärna ert bokningsnummer så hittar vi er lättare.   

Sänglinne och handdukar ingår ej utan måste medtagas eller hyras vid ankomst.   

Stugstädning ombesörjes av stuggästen före avfärd. Ej städad stuga debiteras gästen. Du ansvarar för att ta del av regler och 

bokningsvillkor som finns på hemsidan.

    

Extra utrustning/tjänster som kan förbeställas  

innan ankomst : 

Lakanset 140 SEK (Lakanset + handdukar) 

Barnsäng: 70 SEK (resesäng)   

Barnstol: 50 SEK   

   

 

 

Slutstädning kan beställas före vistelsen, senast  

2 dagar före utcheckning, (disk ingår ej) och 

kostar enligt nedan:  

Kobben 500 SEK, Udden, Viken 4 bäddar 900 SEK, 

Viken 6 bäddar 1000 SEK,  

Sundet, Holmen 1200 SEK,  

Skäret , Vindö 1500 SEK 

Solsund: 2500 SEK   

  


