
-  Praktisk information & lejebetingelser  - 

Lejebetingelser & information : 

Sæson : Vi er åben fra d. 1 maj til d. 1 oktober. 
Morgenmad : Vi serverer en enkel men god & økologisk morgenbuffet fra kl. 8 til 10. 
Hvad er der på værelset : Håndklæder og sengetøj. Nogle værelser har håndvask, bad & toilet. 
Aldersgrænse : P.g.a støjhenyn til husets gæster, er minimumsgrænsen for børn 12 år. 
Rengøring : Dit værelse er rengjort ved ankomst, og vi gør rent efter afrejse. Ved længere ophold 
kan rengøring og udskiftning af håndklæder sagtens aftales, mens du er her. 
Rygning : Rygning er ikke tilladt. 
Husdyr : Husdyr kan ikke medbringes. 
Internet : Homebox - 7388. Password : 719dcade7. Da Skagen ligger i en yderzone, kan 
internettet til tider forekomme langsom. 
Køkken : Køkkenfaciliterer forefindes ikke, men medbragt mad kan nydes på værelserne eller i 
spisestuen. 
Ekstra opredning : 400,-   

Indtjekning fra kl 13.00 - Ring eller skriv meget gerne ankomst-tidspunkt i forvejen. 
Udtjekning senest kl 11.00 
Ved check-in vil vi forbeholde os retten til at spørge om billede ID. 

Betalingsformer ved personlig booking : 

Bankoverførsel forud for ankomst på Reg. 4001 Konto 4011 02 8551. 
IBAN : DK9230004011028551 - SWIFT : DABADKKK 
MobilePay : 271048 
Kontant : Vi tager osse imod kontant betaling, hvis dette foretrækkes. 

Kontakt : Har du brug for hjælp, eller har du spørgsmål under opholdet, så ring eller sms til Mikkel 
Lentz : 40 15 45 33. 
Er Mikkel bortrejst under opholdet kan du ringe eller skrive sms til Steen : 22 26 13 21 eller Inge : 
22 99 79 60. 

Aflysningsvilkår : 

Ved afbestilling senest 3 dage før planlagt ankomst (senest kl 12), opkræves 50% af prisen. 
Ved udeblivelse opkræves 100% af prisen. 

Vi ønsker dig et dejligt ophold. 

Venlige hilsener, 
Finns Bed & Breakfast 


