Betalning:
Betalning sker i förskott mot faktura. Kort- samt Kontantbetalning kan undantagsvis erbjudas
efter överenskommelse.
10 % av summan faktureras vid bokning. Resterande del skall vara betald senast en vecka
innan vistelsen.

Avbokningsregler:
Vi tillämpar Sveriges Hotell & Restaurangföretagares avbokningsregler, vilka innebär:
Om det skulle uppstå hinder eller ändringar så kan ni avboka vistelsen och få hela summan
tillbaka fram till 4 veckor innan ankomst. Sker avbokningen inom 4 veckor från planerad
ankomst återbetalas endast 90 % av summan.

In- och utcheckning
Incheckning: 13:00
Utcheckning: 12:00
Har ni önskemål om andra tider, hör av er. Det går allt som oftast att ordna.

	
  

Ordningsregler:
För att vistelsen för er och kommande gäster av Vita Vilan skall bli så angenäm som möjligt
så ber vi er iaktta följande små regler.
✪ Parkering sker på golfklubbens parkering nedanför klubbhuset. Att parkera bilen direkt
utanför Vita Vilan är icke tillåtet.
✪ Rökning inomhus är absolut förbjudet, brandlarmet är direktkopplat till brandkåren och
oåterkalleligt vid utlösande. Utlösning av brandlarmet till följd av försumlighet debiteras med
5000SEK.
✪ Eldning i kakelugnarna är ej tillåten av samma anledning som nämns i avsnittet ovan.
✪ Alla former av husdjur är förbjudna i Vita Vilan. Allergiska reaktioner och bitskador är inget
vi önskar våra gäster.
✪ Parkera era skor i entrén, vi är rädda om våra fina trägolv. Har ni kalla fötter eller ogärna
går i strumplästen rekommenderar vi att ni bringar era innetofflor. Att gå längre än till entrén
i golfskor är av förståeliga skäl inte tillåtet.
✪ Blöta kläder och skor hänvisas till torkrummet som ligger i den lilla utbyggnaden bredvid
altanen. Här finns torkskåp och skotorkar. I detta utrymme kan ni även förvara era golfbagar
över natten. Nyckel till rummet hänger i entrén (glöm inte att hänga tillbaka den).
Och sist men inte minst; visa hänsyn till övriga gäster som ni delar Vita Vilan med och
golfare som visiterar Borås Golfklubb.

