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Bokningsregler 

1. Bokning 

För att boka måste gästen vara minst 18 år, legitimering kan krävas vid incheckning. 

Bokningen är bindande, både för beställare och vandrarhem, i och med att den bekräftats.  

2. Betalning 

Bokningen skall vara betald senast i månad innan ankomst eller omgående. Betalning sker till 

Bankgiro 5433-6201. Vid bokning på plats sker betalning med kort eller swish. 

3. Avbokning och utebliven ankomst 

Om avbokning sker senast 5 dagar före ankomst, återbetalas 80% av totala beloppet. Vid 

avbokning mindre än fem dagar innan ankomst återbetalas 20%. Samma villkor gäller vid 

utebliven ankomst. 

4. Ankomst och avresa 

Incheckning sker enligt överenskommelse. 

Utcheckning senast kl. 11.00 på avresedagen. 

5. Sängkläder och städning 

Sängkläder finns att hyra mot avgift. Slutstäd vid utcheckning ingår. 

6. Övriga skyldigheter 
- Medtagna hundar och katter (mot tillägg) ska hållas kopplade till och från rummet 

och de får inte vistas i några allmänna utrymmen. 

- Rökning är EJ tillåten inom vandrarhemmets område, varken inne eller ute.  

- Mellan kl. 22:00-07:00 ska största hänsyn och tystnad visas gentemot andra gäster. 

- Rummet ska nyttjas enligt avsett ändamål. Om antalet gäster blir fler än vad som 

angetts vid bokningstillfället måste detta först diskuteras och godkännas enligt 

överenskommelse.  

- Enligt svensk lag svarar vandrarhemmet för dig och dina ägodelar endast om skada 

vållats av vandrarhemmets personal. Orsakas skadan av gästen blir denne 

ersättningsskyldig, samma gäller vid borttappad nyckel. Vandrarhemmet ansvarar 

inte för kvarglömda saker.  

 

Vandrarhemmet har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om gästen eller någon 

annan i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller 

dess område. Samma gäller om boendet används till annat än avsett ändamål. I det fall då 

avtalet sägs upp måste gästen och dennes sällskap flytta från boendet omgående utan 

återbetalning.  

 

 


