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1. Vilkår – ditt og vårt ansvar  
DNT Sør fraskriver seg ansvar for feil gjester gjør fordi de ikke har fulgt vilkår. Vilkår beskytter deg som gjest og 

oss som utleier. Gjør deg kjent med vilkår, det er ditt ansvar.   

2. Betaling for oppholdet 
Hele leiesummen faktureres ved bestilling til oppgitt e-post adresse. Ved bestilling nærmere enn 14 dager før 
opphold skal hele leiebeløpet innbetales til DNT Sør 3000.05.00018 ved bestilling, mrk Tømmerstø, leiedato og 
navn på leietaker. 

3. Sikkerhet 
DNT Sør er ansvarlig for at din informasjon ikke blir misbrukt eller gjort kjent for tredjemann.  

4. Bestilling kun til mail.dntsor@dnt.no  
Hyttene er Kystled Sør-hytter og kan leies gjennom DNT Sør, maxium 3 døgn minimum 2 døgn. 

DNT medlemmer har fortrinn på leie av hyttene. 

5. Bekreftelse på bestilling 
Gyldig bestilling krever 100 % forskuddsbetaling med faktura eller innbetaling til konto. 
Etter korrekt gjennomført forhåndsbetaling sender vi deg bekreftelse på din bestilling.  

 

Du som bestiller må sørge for å være tilgjengelig på den e-postadressen og det mobiltelefonnummeret du har 

registrert i kundeopplysninger. Mange benytter seg av jobb-mailadressen og legger inn fraværsmelding rett før 

ferien og glemmer at vi må kunne ta kontakt. Forsikre deg derfor om at du har tilgang til oppgitt  

e-postadresse.  

6. Sørg for å lese viktig informasjon  
Før du foretar endelig bestilling, skal du lese og gjøre deg kjent med viktig informasjon om det du ønsker å 

bestille.  

Du skal ha lest om stedet, forhåndsbetaling og avbestillingsregler, særskilte forhold, samt disse Vilkår.  

7. Viktig informasjon  
Tidspunkt: Avtalen gjelder kun i det angitte tidspunkt du har valgt.   

 

Kapasitet: Antall soveplasser angir maksimalt antall personer som stedet er beregnet til, og kan ikke 

overskrides. Dersom så skulle skje, vil leietager risikere å bli avvist av utleier (DNT Sør), tape 

leieretten og det innbetalte leiebeløpet iht.  
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Tillatelser: Det vil ikke være anledning til å plassere campingvogn, telt eller lignende på eiendommen.  

Svært viktig: det er ikke anledning til å kjøre opp den private veien forbi eiendommene opp til 

hovedhytta (som også er veien til annekset) for dere som leier på Tømmerstø.  

Dere må gå opp veien og vise ”god naboskikk”. Både hytte og anneks ligger for øvrig usjenert til i 

etablert nabofelt. Området mellom hyttene og bryggen er offentlig og kan brukes av alle. 

Dere kan hente trillebår som står ved hovedhytte til å frakte bagasje. 

Dere vil motta parkeringsbevis på mail i forkant av oppholdet og nøkkelkode til hyttene. 

PARKERING:  

1 parkeringsplass er reservert til hovedhytte og 1 parkeringsplass er reservert anneks. Vennligst 

benytt dette og legg parkeringsbevis lett synlig i frontruta.  

9. Avbestillingsregler ved bestilt overnatting  
Avbestilling:  

a. Avbestillingsfrist for opphold er 21 dager før ankomstdato.  
b. Bestilling foretatt fra 21 dager før og inntil ankomstdato er følgelig bindende. 
c. Er avbestillingen ikke foretatt innen avbestillingsfristen, plikter leietaker å betale 75 % av 

leiesummen for den bestemte perioden (dvs. at DNT Sør da kun refunderer 25 % av 
leiebeløpet).  

d. Ved No-show plikter leietaker å betale 100 % av leiesummen for den bestemte perioden. 
e. Ved sykdom (legeerklæring) eller død vil din egen reiseforsikring dekke leiebeløpet. 

10. Alvorlige feil eller mangler 
Essensielle feil/mangler av teknisk/sikkerhetsmessig karakter skal meddeles DNT Sør umiddelbart og 

slik at dere kan avtale løsning på problemet. Dersom f eks en lyspære går, regner vi med at dere tar 

ansvar og løser dette ved egen hjelp. 

Dersom galt skulle skje og hyttene må evakueres pga forhold vi ikke kjenner til ved 

bestillingstidspunktet eller utleiedato, vil vi for tapte overnattingsdøgn refundere innbetalt beløp. 

Annen erstatning gis ikke.  

11. Leietagers ansvar 
Skade/tyveri: Bestiller skal behandle utleieobjekter med utstyr, inventar og løsøre forsiktig så ingen 

skade blir påført, og påse at ingenting fjernes fra stedet.  Bestiller er ansvarlig for all skade og tyveri 

forvoldt av bestiller selv eller noen i dennes selskap under oppholdet. Det som blir ødelagt eller 

fjernet, må bestiller erstatte.  

 

Ro/orden: Bestiller og andre i dennes selskap skal vise normalt hensyn til andre gjester, og naboer 

under oppholdet. Dersom det oppstår bråk og klager, vil bestiller og andre i dennes selskap kunne bli 

utvist.  
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12. Forsikring 
Bestiller er ansvarlig for egen reise- og fritidsforsikring  

 

13. Forbehold/Force majeure  
DNT Sør står ikke til ansvar for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold 

som ligger utenfor vår kontroll.  

 

14. Om DNT Sør 

DNT Sør holder til i Gyldenløvesgate 2b i sentrum av sommerbyen Kristiansand.  

Kontortid hverdager 1000 - 1600 (torsdager til 1000 - 1700). Lørdager 10-15. Tlf 38 12 07 50 
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