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Bokningsregler för Visions stugor/lägenheter
Anmälan är bindande i och med din betalning (eller handpenning/delbetalning 1
om bokningen görs minst 1 månad innan ankomst). Information om när hyran
skall vara betald och övriga bokningsvillkor framgår av bokningsbekräftelsen.
Avbokning med avbeställningsskydd kan endast ske om allvarlig händelse
inträffat (till exempel sjukdom), och mot en mindre expeditionsavgift. Se
vision.se om bestämmelser i dessa fall, och vilka avbokningsregler som annars
gäller vid hyra av stuga/lägenhet.
Hyresgästen svarar själv diskmedel, tvål, toa- och hushållspapper o dyl. Vision
tillhandahåller dock städredskap och allrengöringsmedel.
I uthyrningen ingår att städning ska utföras innan avfärd. Du kan antingen utföra
detta själv, eller köpa tjänsten (innan ankomst). Instruktioner om städning och
avresesyn finns tillgängliga i stugan. Om egen städning inte utförs eller kan
godkännas kommer Vision att utföra detta, och debitera dig som hyresgäst.
Stugorna hyrs i normalfallet ut per vecka. I mån av plats kan man hyra
stugorna/lägenheterna under kortare tid än en vecka. Kontakta respektive
bokningskontor för besked och pris.
Hyresgästen svarar för ev skador och förkomna inventarier.
Lägenheterna är inte allergisanerade, men vi vill att våra hus ska vara rökfria.
I varje område finns en eller flera stugor/lägenheter med möjlighet att ha med
husdjur. Ange vid bokning om du önskar hyra en sådan stuga/lägenhet. För
frågor kring tillgänglighetsanpassade lägenheter – kontakta resp bokningsagent.
Du som bokar en fjällstuga/lägenhet behöver själv undersöka om det närliggande liftsystemet är öppet den vecka som du hyr. Vision tar inte ansvar för
att liften är öppen.
Stugorna hyrs ut till Visions medlemmar med rabatt. Andra personer kan hyra
stugorna men utan rabatt, och kan heller inte boka mer än högst tre månader i
förväg.
Lottdragning förekommer för vissa veckor under högsäsong, och är tillgängligt
endast för Visions medlemmar. Information om kommande lottdragning lämnas
i Tidningen Vision resp på Visions webbplats (vision.se). Efter genomförd
lottdragning släpps stugorna/lägenheterna åter fria för allmän bokning.

