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NÄR BLIR GÄSTENS BOKNING BINDANDE? 

Det är gästens ansvar att kontrollera fakturan och att se till 

att ankomst och avresedatum är riktiga. Bokningen gäller för 

såväl Getteröns camping som för gästen så snart Getteröns 

camping bekräftat bokningen (genom utsänd faktura) och 

gästen inom avtalad tid betalt överenskommen 

anmälningsavgift (eller hela hyran). 

NÄR SKALL GÄSTEN BETALA? 

Gästens betalning för bokningen skall vara Getteröns 

camping tillhanda senast det datum som anges på fakturan. 

 Är bokningen gjord 30 dagar eller mer före ankomst skall 

en anmälningsavgift erläggas. Anmälningsavgiften skall 

betalas inom 10 dagar från bokningstillfället. 

Anmälningsavgiften räknas av från hyressumman.  

 Är bokningen gjord 30-0 dagar före ankomst skall hela 

hyran betalas inom 10 dagar från bokningstillfället.  

 Vid kort tid mellan bokning och ankomstdatum gäller 

överenskommelse med Getteröns camping. 

VAD HÄNDER OM GÄSTEN INTE BETALAR I TID? 

Om gästen inte betalar anmälningsavgiften och eller 

hyressumman i tid har Getteröns camping rätt att annullera 

bokningen. 

VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA? 

Eventuell avbokning måste ske via personlig kontakt med oss 

via telefon 0340-16685 eller e-post till 

info@getteronscamping.se. Getteröns camping accepterar 

endast avbokningar av gästen. 

AVBOKNING UTAN AVBESTÄLLNINGSSKYDD 

 För bokning som avbokas 30 dagar eller mer före avtalad 

ankomst behåller Getteröns camping anmälningsavgiften. 

 För bokning som avbokas 30-0 dagar före avtalad 

ankomstdag behåller Getteröns camping 100 % av 

kostnaden för bokningen. 

AVBOKNING MED AVBESTÄLLNINGSSKYDD 

Gästen kan skydda sig mot avbeställningskostnader genom 

att köpa ett avbeställningsskydd. Det kostar 250 kr per 

objekt och innebär att gästen kan avboka fritt med full 

återbetalning (med undantag för avbeställningsskyddet) 

fram till kl.10.00 dagen före ankomstdagen.  

 

 

AVBOKNING UNDER VISTELSE 

Vid tidigare avresa än bokad period sker ingen återbetalning. 

REKLAMATIONER 

Eventuella anmärkningar eller klagomål skall framföras 

snarast och på plats. Klagomål eller anmärkningar som 

framförs efter hyresperiodens slut beaktas inte. 

VAD HAR GÄSTEN FÖR SKYLDIGHETER? 

 För att boka med Getteröns camping måste gästen vara 18 

år. Alla i sällskapet ska vara fyllda 18 år för att bo på 

Getteröns camping. Åldersgränsen gäller EJ barn i 

målsmans sällskap. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav 

för att få tillträde till stuga/campingtomt. Legitimering sker 

vid ankomst. Om gästen vid tillträde till stuga/campingtomt 

inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning. 

 Gästen är skyldig att följa de ordningsregler och 

anvisningar som gäller på campingområdet.  

 Hyresperioden upphör att gälla om gästen eller någon i 

gästens sällskap uppträder störande, begår skadegörelse 

på campingområdet eller hyresobjektet används till ej 

avsett ändamål. Om hyresperioden upphör att gälla pga. 

ovan nämnda kommer gästen omedelbart att avvisas och 

äger inte rätt att återfå någon del av hyresbeloppet. Gästen 

är skyldig att ekonomiskt ersätta skada eller stöld som 

uppkommer genom honom eller hans sällskaps vållande.  

 Endast det antal personer som uppgetts vid 

bokningstillfället äger rätt att övernatta i stugan/på 

campingtomten. Inga extra övernattningstält får sättas upp 

på stug- eller campingtomt.  

 Gästen ansvarar för att stuga/campingtomt är ordentligt 

städad innan avresa annars kommer Getteröns Camping att 

utföra städningen på gästens bekostnad. 

IN- OCH UTCHECKNING 

In- och utcheckningsinformation anges på 

välkomstinformationen som bifogas tillsammans med 

fakturan alternativt på www.getteronscamping.se. 

PERSONUPPGIFTSLAGEN 

Genom att betala samtycker gästen till att personuppgifter 

får behandlas av Getteröns camping. Syftet med detta är att 

möjliggöra sedvanlig gästadministration och att tillförsäkra 

att Getteröns camping har tillgång till tillförlitlig 

persondokumentation. Uppgifterna kan också komma att 

användas för reserelaterade erbjudanden från Getteröns 

camping och våra samarbetspartners. Gästen kan även 

komma att kontaktas för marknadsundersökningar. Gästen 

kan när som helst ta del av de uppgifter Getteröns camping 

har om dig. Gästen kontaktar då oss via brev eller  

e-post till info@getteronscamping.se 

Allmänna bokningsvillkor 
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