Vælg den
optimale
reservationstype baseret
på dit behov
for
fleksibilitet

INGEN FORTRYDELSE! - Reservationen
KAN IKKE ændres eller annulleres
Jeg accepterer, at denne reservation hverken kan Datoændringer før ankomst – Nej
refunderes eller ændres. Dette er den laveste pris,
Refundering før ankomst – Nej
der tilbydes, men den giver ingen fleksibilitet,
sammenlignet med de øvrige reservationstyper. Datoændringer under opholdet – Nej

HVAD NU HVIS? - reservationen kan
ændres eller annulleres FØR ANKOMST
mod et ekstra gebyr
Jeg vil gerne have mulighed for at ændre min
reservation før ankomst, men er klar over, at der
tilkommer et mindre gebyr ved ændringer.
Ændringer og annulleringer kan foretages inden
for opsigelsesfristen før ankomst.

Refundering under opholdet – Nej

Datoændringer før ankomst – Ja
Refundering før ankomst – Ja
Datoændringer under opholdet – Nej
Refundering under opholdet – Nej

JEG FASTSÆTTER REGLERNE. Reservationen kan ændres eller
annulleres uden omkostninger FØR
ANKOMST og UNDER OPHOLDET
Jeg ønsker frit at kunne ændre min reservation før
og under opholdet uden ekstra gebyrer.
Ændringer og annulleringer kan foretages inden
for meddelelsesfristen før ankomst eller under
opholdet.

stay easy

Datoændringer før ankomst – Ja
Refundering før ankomst – Ja
Datoændringer under opholdet – Ja
Refundering under opholdet – Ja

INGEN
FORTRYDELSE!

VÆLG RESERVATIONSTYPE*

Reservationstyper

–
Vilkår og
betingelser

HVAD NU
HVIS?

Datoændringer før ankomst

JEG
FASTSÆTTER
REGLERNE

20 €

Ændring når som helst før ankomst i tilfælde af
sygdom **

50 €

Annullering & refundering før ankomst***

20 €

Datoændringer under opholdet

Annullering & refundering under opholdet***
Ændring af Forenom beliggenhed

20 €

Ændring af person/antal personer, der opholder
sig i lejligheden

10 €

* Reservationstypen skal vælges ved reservationen.
** Lægeerklæring skal stilles til rådighed.
*** Gebyret for reservationstypen bliver ikke refunderet, og det ekstra gebyr bliver opkrævet, hvis
relevant.

stay easy

Uden
omkostninger

Ekstra gebyr

Ikke tilladt

Hvad nu hvis? –reservationstypen giver ret til ændringer og annulleringer inden for

Reservationstyper

–
Opsigelsesfrister for
ændring af
datoer eller
annullering

opsigelsesperioden, før reservationen påbegyndes. Ændring eller annullering er ikke muligt med
et kortere varsel.

Jeg fastsætter reglerne. –reservationstypen giver ret til ændringer og annulleringer inden

for opsigelsesperioden, før reservationen påbegyndes og under opholdet. Når en reservation
bliver annulleret med kortere varsel end den angivne opsigelsesperiode, bliver resten af hele
opsigelsesperioden opkrævet. Bemærk, at når den åben aftale vælges i stedet for den faste
aftale, bliver opsigelsesperioden for den åben aftale fulgt. Andre vilkår i reservationstypen “Jeg
fastsætter reglerne” gælder for åbne aftaler.

RESERVATIONSPERIODE
Reservation 1 – 6 nætter
Reservation 7 – 29 nætter
Reservation 30 – 89 nætter
Reservation 90 – 179 nætter
Reservation 180 nætter eller derover
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OPSIGELSESPERIODE

