
Bokningsvillkor Norredatorp
Allmänna villkor

Hyran betalas i samband med uthämtning av nycklar i Uppsala studentkårs reception. För aktuella
öppettider – se vår hemsida www.uskar.se.

För att erhålla medlemsrabatt krävs det att majoriteten av deltagarna är medlemmar i Uppsala
studentkår. Om rabatten åberopas ska en deltagarlista lämnas/skickas in senast 1 dag före
nyckeluthämtning för kontroll av medlemskap. Kårföreningar under Uppsala studentkår erhåller
automatiskt medlemsrabatt. Detsamma gäller för bokningar av och för studentnationernas kuratel.

Nycklar skall återlämnas senast 5 dagar efter sista hyresdag. Förkommen nyckel ersätts med 250 kr.
Avbokning utan kostnad kan göras senast 28 dagar före första hyresdag. Vid avbokning 7-27 dagar före
debiteras halva hyran och vid avbokning därefter hela hyran.

Hyrda hus disponeras från kl. 12.00 och lämnas senast kl. 12.00 under hyresperioden. Hyresgästen
förbinder sig att ansvara för skötsel av hyrda stugor under hyrestiden. Hyresgästen har att följa de regler
som gäller vid förhyrning av Norredatorp.

Skador på hus och inventarier under hyrestiden orsakade av hyresgästen eller gäster ersättes av
hyresgästen. Uppsala studentkår debiterar hyresgästen för bristfällig städning av hyrda hus. Som
säkerhet för detta lämnas deposition.

Depositionen för Sportstugan är 500 kr och 250 kr vardera för övriga stugor. Depositionen återbetalas
tidigast efter kl. 12.00 första vardagen efter uthyrning. Efter sträng kyla kan tappvattnet ha frusit.
Normalt �nns det då vatten att hämta i duschanläggningen. Ingen hyresreduktion utgår vid dessa
tillfällen.

Då bastun kan bokas av alla hyresgäster får de använda den gemensamt eller komma överens om tider
på plats.
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Ordningsföreskrifter

Våra priser är låga för att du ska ha råd att hyra. För att kunna hålla det låga priset krävs det att du ser till
att det är städat och välskött när du åker därifrån. Det gäller givetvis både inomhus och utomhus. Var
sak har sin plats, så lägg tillbaka sakerna ni har använt i stugan där ni tog dem.

Innan du lämnar stugan/stugorna:

-Diska och plocka in husgeråd i skåpen.

-Sopa och torka golven i stugan/stugorna, toalett/dusch och bastu.

-Släng sopor i soptunnorna.

Husdjur är ej tillåtna inomhus.

Det är endast tillåtet att grilla på de iordningsställda grillplatserna.

Bryggan är en badbrygga – respektera detta. Fiske eller annan verksamhet som kan medföra skaderisk
för badande (krokar, krossat glas och trasiga burkar) är inte tillåten.

Integritet och personuppgiftshantering

Gästens personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen. Uppgifter hanteras och
sparas bara i den utsträckningen som det behövs för att kunna utföra Uppsala studentkårs
avtalsmässiga del samt det som krävs för bokföringen. Gästen kan läsa mer om sina rättigheter i
Uppsala studentkårs ”Ordning för hantering av personuppgifter” på kårens hemsida.

Force Majeure

I det fall bokningen inte kan genomföras p.g.a. ett hinder utanför Uppsala studentkårs kontroll som
Uppsala studentkår inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder
denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är Uppsala studentkår fri från
skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om bokningens inställelse beror på
någon som Uppsala studentkår anlitat eller annan i tidigare led. Uppsala studentkår reserverar sig för
lagändringar och prisändringar som ligger utanför Uppsala studentkårs kontroll.

2


