Ejerforeningen Kløften Park, Haderslev
Haderslev – 25.08.20
Leje af gæsteværelser.
Ejerforeningen råder over 2 værelser med 2 sovepladser i hver. Fælles bad og toilet.
Ønsker man at leje et gæsteværelse, skal det gøres på følgende måde:
1. På ejerforeningens hjemmeside er der et menupunkt – booking af værelser.
Værelser kan reserveres indtil 2 måneder forud. Der kan maks. Reserveres en uge af gangen.
2.

På helligdage og Kløften Festival er der andre regler:
2020
2021:
Nytår: 1.januar
Påsken: 1.-5.april
Bededag: 30.april – 2.maj
Kr. Himmelfarsdag: 13.-16. maj
Pinsen: 22.-24.maj
Kløften Festival: 24.-26.juni
Julen: 24.-26.december.
Julen: 24.-26.december.
Nytår: 31.december.
Nytår: 31.december.
Her indsendes ønske om ét værelse senest 2 måneder forud.
Ønsket sendes via hjemmesiden – booking af værelser.
Administrator trækker lod blandt ønskerne.
1.prioritet er hele perioder, 2.prioritet er enkelt dage. Alle får besked.
Hvis man har fået et værelse kan man ikke deltage i lodtrækningen de næste 3 år, med mindre værelset
ikke er optaget.
Se udlejede perioder, klik her: kalender.

Pris pr. værelse (pr. 01.12.20, der tages forbehold for ændringer): 250 kr. pr. nat.
Rengøring: lejer står selv for rengøring og lokalerne efterlades som de blev modtaget.
Kost, støvuger og rengøringsudstyr er i kosteskab i gangareal.
Dyner og hovedpuder forefindes. Medbring selv sengetøj samt håndklæder.
Nøgler:
Hoveddøren, her benyttes lejlighedsnøglen.
Kode til nøgleboks ved værelser bliver meddelt ved leje. Efter brug afleveres nøglen i kodeboks.
Betaling:
Beløbet faktureres altid til husadressen på Aastrupvej 11/13. Den lejlighed der bestiller hæfter for betalingen.
Afbestilling:
Afbestilling bedes foretaget tidligst muligt til administrator.
Såfremt værelserne kan leje ud bortfalder betalingen.
Temperaturen:
Temperaturen skal stilles til 15 grader i soveværelse og til 18 grader på badeværelset.
Der må ikke medbringes husdyr i værelserne.
Der må ikke ryges på værelserne.
Værelset afleveres i samme stand som modtaget og varmen skrues ned inden det forlades.
Eventuelle fejl og mangler bedes meddelt administrator straks efter brug.
Administrator:

Poul Rasmussen
24 43 84 50
Aastrupvej 11C, st.tv.

poulbonderasmussen@hotmail.com
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