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Bestilling kan gjøres pr. telefon eller e-post.
I utleieprisen inngår håndklær, sengetøy for inntil 2 personer samt vasking.
Alle rorbuene er røykfrie.
Det er ei rorbu som er tillatt for dyr. Hvis du vil ha med deg dyr må du derfor be
spesielt om denne.
I hver rorbu er det 6 sengeplasser fordelt på to soverom, (et rom med dobbelseng, et
med familiekøye), og en sovesofa for to på stua.
I hver rorbu finner du bad med dusj og vaskemaskin, kjøkken utstyrt med
oppvaskmaskin, mikrobølgeovn, kjøle- og fryseskap, koke- og stekemuligheter og
servise og utstyr til 6 personer. Det er også støvsuger i hver rorbu.
Rorbuene har også TV og trådløst bredbånd.
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Bestillingen er bindende og vi vil fakturere med forfall senest 14 dager før ankomst.
Ved avbestilling senere enn 7 dager før ankomst i høysesong, må du betale 50 % av
leiekostnaden. Ved avbestilling senere enn 7 dager før ankomst i lavsesong, må du
betale 25 % av leiekostnaden.
Utleier forplikter seg til at utleieobjektet er rengjort og klargjort til utleid periode.
Leietaker forplikter seg til å behandle utleieobjekt og inventar på en slik måte at
skader unngås. Ved eventuelle skader skal utleier straks varsles.
Leietaker er selv økonomisk ansvarlig for den skade som voldes.
Grilling skal kun foregå på anvist plass ute (på grunn av brannfare).
Fiske og fangst skal alltid forarbeides i naustet under rorbu ”Ånskjæret” eller i båt.
Rester etter fiske og fangst skal alltid tas tilbake i sjøen og dumpes minst 100 m fra
land.
Vi regner med at du tar hensyn til naboen(e).
Når leieperioden er over, skal leietaker ha gjort i stand huset på en slik måte at det
er klart for sluttrengjøring (vaske opp kopper, riste matter, støvsuge, ha søppel i
søppelcontainer ute, legge sammen handklær og sengetøy).
Når leieperioden er slutt, skal utleier kontaktes for godkjennelse og innlevering av
nøkler. Dette er leietakers ansvar.

Vi ønsker dere et hyggelig opphold

