
Bokningsförfrågan för Tullhuset 
Jag önskar förslag på annat boende i Tullhuset 

Lägenhet / rum: ………..….………………...………………………………………………….….  om önskat boende ej är ledigt. 

Husdjur är endast välkomna i Tullkammaren och Mästerlotsen. Jag eller någon i mitt sällskap  
Jag kommer ha med husdjur till Tullkammaren eller Mästerlotsen. är husdjurs allergiker. 

Önskat bokningsdatum i prioriterad ordning 
Högsäsong: 18/6 - 20/8  Lågsäsong: Mitten av maj - 18/6 samt 20/8 - 24/9. Se prislistan 

Alternativ 1, ankomst den ………………………………   avresa den …………………………………….   Antal gäster: …………….….….…. 

Alternativ 2, ankomst den ………………………………   avresa den …………………………………….   Antal gäster: …………….….….…. 

Alternativ 3, ankomst den ………………………………   avresa den …………………………………….   Antal gäster: …………….….….…. 

Namn: ……….……………………………………………………………….……   Mobilnummer måste anges: ……….………...……………………… 

Vid frågor 
Telefontid måndag - fredag, 09.00-10.00, tel: 08-123 125 34. E-post: bokning.tullhus@skargardsstiftelsen.se  

Bokningsförfrågan skickas till:  bokning.tullhus@skargardsstiftelsen.se 
• Detta bokningsformulär är en ifyllningsbar PDF. Ifyllt formuläret måste sparas på dator eller i telefon innan det bifogas i mail. 

Om ni har problem med formuläret går det även att skicka samma uppgifter inkl. ert mobilnummer i ett vanligt mail. 
• En bokningsförfrågan kan enbart ge en enskild bokning.
• Bokningar tas helst emot via e-post.
• Vi kan bara ta emot bokning från de som själva ordnar transport till och från Huvudskär.
• Inga bokningar eller frågor angående boendet kan ställas till tillsynsmannen. 

Bokningsbekräftelse 
• Var vänlig och kontrollera så att alla uppgifter i bokningen stämmer.
• Kontakta oss omedelbart om något inte stämmer. Ni måste kunna nås på angivet mobilnummer även när ni är ledig. 

Betalningsvillkor och bokningsregler 
• Senast 10 dagar efter att du fått vår slutgiltiga bokningsbekräftelse via e-post med betalningsinformation vill vi ha din betalning.
• Vid bokning med mindre än 30 dagar till ankomst ska betalning ske omgående. Bokning och betalning sker alltid innan ankomst.
• Bokningen är bindande efter erlagd betalning.
• Åldersgräns för bokning är 18 år.
• Bokningen får ej överlåtas till annan person/sällskap.
• Den som har bokat ansvarar för samtliga boenden i bokningen.
• Det är inte tillåtet att övernatta flera i boendet än antal bäddar som det är betalat för, undantag, barn under 3 år.
• Man får inte vara fler personer i boendet eller laga mat till fler personer än vad boendet är avsett för, ej heller låta andra personer än de

som ingår i bokningen nyttja kök, dass, bryggplats med mera. 
• Välkomstmail skickas på e-post när betalningen syns på vårt konto.

In- och utcheckning samt städning 
• Byte av hyresgäster sker på avresedagen kl.12.00, då ska samtliga rum i bokningen vara utrymda och välstädade.
• Städinstruktioner samt städmaterial finns i boendet. Vid undermålig städning debiteras ni 1 000 kr extra per boende.

Ombokning 
• Ombokning efter betalning kan endast ske senast 30 dagar innan ankomst och då endast om möjlighet finns under innevarande säsong 

och mot en kostnad på 500 kr samt eventuell merkostnad för nytt boende. 
• Vid ombokning till billigare boende sker ingen återbetalning av mellanskillnaden och omboknings avgift tillkommer.
• Avbokning/ombokning är ej möjlig vid hyra av helt hus eller vid bokning av mer än 2 boenden. 

Avbokning 
• Avbokning med återbetalning ser endast med intyg för dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbar resenären själv,

make/maka, sambo, barn eller föräldrar, senast 3 dagar innan ankomst. Vid senare avbokning sker ingen återbetalning. 
• Intyg från läkare, polis eller försäkringsbolag som styrker det inträffade måste vara oss tillhanda innan återbetalning kan ske.
• Vid återbetalning dras 500 kr i administrativ avgift.

Genom att betala godkänner ni ovanstående betalningsvillkor och bokningsregler samt att vi får hanterar och spara  
era personuppgifter så som namn, adress, telefonnummer och födelseår för sedvanlig gästadministration. 
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