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Betingelser leie av hytte(r)
- Prisene gjelder privatpersoner på ferie/ fritidsreise. Firmaer, grupper og langtidsleie kan booke via e-post:
post@utvika.no
- Prisene som er oppgitt er i NOK per natt, og er inkludert rengjøring (ikke oppvask). I boenheten er det antall senger
som avgjør hvor mange som kan bo.
- Sengetøy er ikke inkludert. Dersom man ikke har dette med må det leies. Gjelder ikke B&B!!
- For boenheter som ikke har innlagt vann er poletter til dusj tilleggstjeneste og kjøpes etter behov.
- Den som bestiller er ansvarlig for oppholdet. Herunder gjelder betaling, orden og andre medreisende.
- Betaling for oppholdet skjer ved ankomst, og ikke ankommet/ avbestilt enhet faktureres i sin helhet.
- Ved ukorrekt kontaktinformasjon som gjør at vi ikke får kontakt med bestiller kan bestillingen kanselleres av UC uten
videre varsel.
- Hytta holdes til kl. 18:00 dersom annet ikke er avtalt. Utsjekk er innen kl. 12:00 avreisedag.
- Ved feil og mangler i innsjekket enhet skal resepsjonen ha beskjed senest 45 minutter etter innsjekk, slik at UC har
mulighet til å utbedre feilene. Dersom UC ikke får denne muligheten gir det ikke grunn for avsalg i prisen.
- Røyking er ikke tillatt inne, og hunder skal ikke ligge i senger og på sofa.
- Ved avreise skal oppvask tørkes og ryddes bort, søppel kastes i container og eventuelt leid sengetøy settes i blå bag
ved døren.
- For øvrig viser vi til de generelle ordensreglene.
Merk!
- Personalia må fylles ut korrekt, vennligst dobbeltsjekk e-post og mobilnummer. Ved mistanke om useriøs booking
kan reservasjonen bli kansellert uten videre varsel.
- Når du trykker bestill vil du motta ordrebekreftelse på e-post. Reservasjonen er bindene, så avbestilling vederlagsfritt
må skje innen sju dager før ankomst. 1 – 2 dager før 100 % 3 – 7 dager før 50 %
- Det er ikke mulig å forhåndsbetale når man booker, betaling skjer ved ankomst.

Terms for renting cabin(s)
- The prices are valid for persons on private holiday. Enterprises, groups and long term stay make reservations by
email: post@utvika.no
- The prices shown are in NOK, and include cleaning by departure. Dishwashing is not included in the price. In the
cabin there is the number of beds that decides how many people who can stay.
- Bed linen is not included. If you do not bring your own, you have to rent it. For B&B bed linen and towel is included!
- For housing units without water inside, tokens for shower an additional cost and have to be bought when needed.
- The person who makes the reservation is responsible for the stay, as payment, fellow travellers and terms.
- Payment for the housing unit has to be done by arrival, and if you do not cancel in time or not show up you have to
pay.
- If your personalia are incorrect, and we cannot get in touch with you, the reservation can be cancelled without
further message.
- The cabin is held until 18:00 (6 PM) if not having another prior agreement. Check out time is 12:00 (12 AM)
departure day.
- Errors or defects in the rented unit must be notified the reception no later than 45 minutes after check in, so we
have the opportunity to rectify the errors. If the reception has not been given this opportunity, it provides no basis for
discount in the price.
- Smoking is not allowed inside, and pets shall not be in beds and sofa.
- Upon departure dishwashing must be taken, dry it and put it back in the kitchen cabinets. Garbage thrown in the
container and add rented bed linen in the blue bag by the door.
- Furthermore we show to the general rules.
Please note!
- Personalia have to be filled in correctly, please double check email and cellphone number. If the reservation looks
unserious, we can cancel it without further message.
- When you press book you will receive an order confirmation by email. The reservation is binding, so cancellation free
of charge have to be done seven (7) days before arrival. 1 – 2 days before = 100 % 3 – 7 days before = 50 %.
- It is not possible to pay in advance when you book, payment have to be done by arrival.

