Indhold
SÆSONBESKRIVELSE ................................................................................................................................... 1
FOR ALLE DESTINATIONER GÆLDER : ............................................................................................................. 1
Frankrig: .................................................................................................................................................. 2
Parc De la Nartelle III app. nummer 308 ......................................................................................... 2
Parc De la Nartelle III app. nummer 309 ......................................................................................... 2
Spanien: .................................................................................................................................................. 2
Bosque ............................................................................................................................................ 2
Los Dolses........................................................................................................................................ 3
Rømø Danmark....................................................................................................................................... 3
Rømø - Rim 127............................................................................................................................... 3
Rømø – Rim 139 .............................................................................................................................. 4
Rømø – RIM 12................................................................................................................................ 4
Rømø – Gulirisvej 3 ......................................................................................................................... 4
BOOKING REGLER ....................................................................................................................................... 5

Sæsonbeskrivelse
Højsæson = A
Mellemsæson = B
Lavsæson = C

A = Uge 28, 29, 30, 31, 32
B = Uge 1, 7, 13, 14, 19, 20- 27, 33-36, 41, 42, 43, 51, 52
C = Uge 2-6, 8-12, 15-18, 37-40, 44-50

For alle destinationer gælder:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

I højsæsonen skal der bookes fra lørdag-lørdag
I de resterende sæsoner tillader vi at booke på skæve tidspunkter f.eks. mandag-onsdag
ugen efter.
Internet er inklusive
Husdyr er ikke tilladt med mindre at det er angivet
Hvis I har særlige ønsker, vil vi naturligvis også forsøge at imødekomme
Systemet vil løbende blive udviklet og vi lytter meget gerne til ønsker

Frankrig:
Lejlighederne i Sainte Maxime Frankrig kan ses på hjemmesiden.
Lejlighederne er ens med 2 værelser (soveværelser med dobbeltseng og 3 enkeltsenge i stuen –
mest til børn). Plads til maksimalt 5 personer.

Parc De la Nartelle III app. nummer 308
Chaussee du souleïado
83120 Sainte Maxime
Ankomst 15.00
Afrejse 10.00
A = 4.100 kr pr. uge
B = 2.200 kr pr. uge
C = 1.600 kr pr. uge
Rengøring tillæg = 840 kr
El, vand og varme er inklusive prisen.
Man skal selv medbringe linned og håndklæder.
Man modtager en kørselsvejledning og en kode til nøgleboks, som sidder på døren.

Parc De la Nartelle III app. nummer 309
Chaussee du souleïado
83120 Sainte Maxime
Ankomst 15.00
Afrejse 10.00
A = 3.800 kr pr. uge
B = 2.000 kr pr. uge
C = 1.500 kr pr. uge
Rengøring tillæg = 840 kr
El, vand og varme er inklusive prisen.
Man skal selv medbringe linned og håndklæder.
Man modtager en kørselsvejledning og en kode til nøgleboks, som sidder på døren.

Spanien:
Bosque
3 værelser (soveværelse med dobbeltseng, soveværelse med 2 enkeltsenge og stue med sovesofa)

Carretera de san miguel de salinas 14 (03193 Orihuela)
Bosque de las lomas 2, 10 Apartment 12A
Ankomst: 15.00
Afrejse: 10.00
A = 2.400 kr pr. uge
B = 1.400 kr pr. uge
C = 700 kr pr. uge
Rengøring inklusive linned og håndklæder er 750 kr, som betales lokalt.
Der betales ekstra for strøm, som afregnes på stedet ved afrejse.
Marina møder frem og overdrager nøgle og modtager nøgle ved afrejse.

Los Dolses
3 værelser og 2 badeværelser (soveværelse med dobbeltseng, soveværelse med 2 enkeltsenge og
sovesofa i stuen).
Los Dolses 630, Calle Fresa 33
A = 2.900 kr pr. uge
B = 1.600 kr pr. uge
C = 850 kr pr. uge
Rengøring inklusive linned og håndklæder er 750 kr, som betales lokalt.
Der betales ekstra for strøm, som afregnes på stedet ved afrejse.
Marina møder frem og overdrager nøgle og modtager nøgle ved afrejse.

Rømø Danmark
Ankomst fra kl. 14. Afrejse senest kl. 10.
Linned og håndklæder skal man selv medbringe.
Rim Feriecenter Rømø- vestergade 153 c – kan bl.a. ses på Danlands hjemmeside.

Rømø - Rim 127
Rækkehus i 2 plan med 2 soveværelser med dobbeltseng og 1 værelse med køjeseng.
A = 3.700 kr leje og 210 kr per uge (vand, varme og el)
B = 2.000 kr leje og 350 kr el (vand, varme og el)
C = 1.200 kr leje og 700 kr el (vand, varme og el)
Rengøring tillæg = 500 kr

Rømø – Rim 139
Rækkehus i 2 plan med 2 soveværelser med dobbeltseng og 1 værelser med sovesofa til 2 personer.
A = 3.700 kr leje og 210 kr (vand, varme og el)
B = 2.600 kr leje og 350 kr (vand, varme og el)
C = 1.200 kr leje og 700 kr (vand, varme og el)
Rengøring tillæg = 500 kr

Rømø – RIM 12
Lejlighed med med soveværelse med dobbeltseng og værelse med 2 enkeltsenge.
A = 2700 kr plus 210 kr (vand, varme og el)
B = 1.900 kr leje plus 350 kr (vand, varme og el)
C = 950 kr leje plus 700 kr (vand, varme og el)

Rengøring tillæg = 500 kr

Rømø – Gulirisvej 3
En del af Enjoy feriecenter på Rømø – aktiviteterne kan ses på hjemmesiden.
2 soveværelser med dobbeltseng. Sovesofa i Stuen til 2 personer.
Ankomst fra kl. 14. Afrejse senest kl. 10.
Linned og håndklæder skal man selv medbringe.

A = 4.200 kr. leje plus 210 kr. (vand, varme og el)
B = 3.400 kr. leje plus 350 kr. (vand, varme og el)
C = 1.800 kr. leje plus 700 kr. (vand, varme og el)
Rengøring tillæg = 500 kr

Booking regler
1. Prioritering af bookinger
Booking i forhold til prioritetssystemet sker for sommerperioden (påske til efterårsferie – begge
inklusive) senest 15. januar. Booking for vinterperioden sker senest 15. august.
Første år (2021) vil der ske en prioritering efter antal aktier og tegningstidspunkt. Prioritering sker
først i forhold til antal aktier og herefter tegningstidspunkt. Fra 2022 sker prioritering på baggrund af
”indkøbt ferie sidste år i forhold til antal nominelle aktier”. Hver 100.000 kr aktie giver ret til en
prioritet på 2 uger per halvår, således at alle aktionærer er rimeligt sikre på at få 2 uger, som passer i
deres kalender. Yderligere uger kan bookes efter de første 2 uger i henhold til ”først til mølleprincippet” blandt aktionærerne. Hver aktionær vil i gennemsnit kunne få adgang til 5 uger årligt per
100.000 kr aktier. Der åbnes først for booking for eksterne, når aktionærernes booking vindue er
afsluttet.

2. Løbende bookinger
Når booking via prioritetssystemet er afsluttet, kan man frit booke ledige uger efter først til mølleprincippet. Vi vil gerne have mest muligt udlejet, så man kan frit henvise familie, venner og helt
andre. Henviser man og derved hjælper selskaber, så tæller det ikke med i prioriteringen for næste
år.

3. Betaling og afbud
Betaling sker indenfor en uge efter booking ved de 2 årlige prioritets-runder. Der er mulighed for
50% refusion ved afbud indtil 30 dage før. Herefter 0 refusion med mindre andre booker og vi
herved får udlejet til samme pris.
Corona-restriktioner, som umuliggør rejse giver mulighed for fuld refusion.

4. Opkøb og kvalitetssikring
Alle ferieboliger vil enten blive rengjort ellers kontrolleres rengøringen. Vi håber at I giver en
tilbagemelding, hvis noget skal skiftes eller noget kan forbedres.
Vi prioriterer møblering og udsmykning i henhold til vores designmanual.

5. Hund og husdyr
Vi prioriterer opkøb af flere ferieboliger i samme område. Dette giver mulighed for at husdyr kan
tillades i nogle ferieboliger. Alle andre ferieboliger er husdyr og hunde ikke tilladt af hensyn til
allergi.
Rygning er ikke tilladt indendørs.

