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Vilkår ved booking av hytter Harstad Turlag – Privatpersoner  

 

Privatpersoner bestiller og forhåndsbetaler hytteoppholdet i sin helhet. Man bestiller én 

seng per person og medlemmer skriver inn sitt medlemsnummer. Du må være medlem for å 

benytte deg av medlemspriser.   

Selvbetjent booking av våre hytter er basert på tillit. Velg riktig priskategori.  

Om det avdekkes feilaktig bruk av priser ilegges et gebyr kr 500,- i tillegg til priskorrigering. 

De fleste hyttene er låst med DNTs standardnøkkel. Nøkkelen er kun for medlemmer, én i 

reisefølge må derfor være medlem. Når man ankommer hytta er det viktig at alle skriver seg 

inn i besøksprotokollen, også de som har bestilt på forhånd. Når man ankommer hytta er det 

viktig at alle skriver seg inn i besøksprotokollen, selv om man har bestilt på forhånd. Alle 

gjester plikter å opptre hensynsfullt i samsvar med DNTs smitteverninstruks, og følge 

oppslag på hyttene og gjeldende smittevernregler fra aktuelle myndigheter.   

Våre hytter er tilrettelagt for allmenn bruk. Hund er kun tillatt ved enkelte anlegg. 

Overtredelse medfører et nedvaskegebyr kr 2000,- 

Skoleklasser og grupper som ønsker å bruke våre anlegg tar kontakt med Harstad Turlag på 

e-post: post@harstad-turlag.no. 

Kommersielle aktører skal inngå skriftlig avtale om bruk av våre hytter. 

Avbestilling og endring: 

Avbestilling gjøres gjennom bestillingsløsningen på nett "min side".  

Ønsker du å flytte din reservasjon løses dette enklest ved å avbestille og bestille ny 

overnatting på ønsket tidspunkt. 

• Avbestilling frem til 5 døgn før oppmøtedag gir rett til full refusjon.      

• Avbestilling som gjøres senere enn 5 døgn før oppmøtedag gir ingen rett til refusjon.  

                (Eksempel: Et opphold fredag-søndag må da avbestilles senest kl 23:59 på lørdag.) 

All relevant informasjon om våre hytter finnes på https://ut.no, også hvordan hytta er låst. 

Ved å godkjenne disse vilkårene bekrefter du å ha lest denne informasjonen. 

  

Harstad Turlag ønsker deg en flott tur! 
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