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BESTILLING AV SENGER•BOOKING OF BEDS

SKRIV DEG INN I PROTOKOLLEN
Alle gjester skal skrive seg inn i besøksprotokollen. I feltet 
for betaling noteres det “forhåndsbestilling”.

ANKOMST FØR KL. 1900
En forhåndsbestilt seng må gjøres krav på før kl. 1900.  
Den som har bestilt en seng må dokumentere dette 
 gjennom en reservasjon og skrive seg inn i hytteprotokollen. 

Etter kl. 1900 kan ledige senger brukes av andre  gjester. 
Gjelder bestillingen for flere dager på samme hytte, så er det 
nok å være ankommet før kl. 1900 den første dagen. 

BETALINGEN GJELDER VED SEN ANKOMST,  
MEN RESERVASJON AV SENG BORTFALLER
Hvis du har bestilt seng og ankommer hytta etter kl. 1900 
gjelder forskuddsbetalingen. Fortrinnsretten til seng faller 
da bort, og du må velge seng etter hva som er ledig.

FORTRINNSRETT
DNT medlemmer har fortrinnsrett til senger som ikke er 
forhåndsbestilt. Ellers er alle fortrinnsretter fjernet ved 
innføring av bestilling.

MADRASSER
Dersom hytta er full og gjester må overnatte på madrasser, 
skal også rom med forhåndsbestilte senger benyttes for å 
plassere overnattende gjester.

HA MED DNT-NØKKEL
Ha alltid med DNT-nøkkel på DNT Oslo og Omegn sine 
selvbetjeningshytter.

AVBESTILLING
Ved avbestilling gis full refusjon inntil 5 dager før ankomst-
dagen. Mindre enn 5 dager før ankomst gis ingen refusjon. 
Avbestillingsregler finnes på bekreftelsen av bestillingen.

UTSJEKK FØR KL. 1200 
Rommet må være vasket og ryddet før kl. 1200.  

Velkommen til et trivelig opphold på DNT Oslo og Omegn 
sine selvbetjenings hytter.

SIGN THE PROTOCOL
All guests must sign the cabin visit protocol. In the field  
for payment, note “pre-order”.

ARRIVAL BEFORE 7.00 PM
A pre-booked bed must be claimed before 7.00 PM. 
 Anyone who has ordered a bed must document this through 
a reservation and register in the cabin protocol.

After 7.00 PM available beds can be used by other 
guests. If the booking is for several days at the same cabin, 
then it is enough to have arrived before 7.00 PM the first day.

PAYMENT IS STILL VALID AT LATE ARRIVALS, BUT 
THE RESERVATION OF BED WILL BE CANCELLED
If you have booked a bed and arrive at the cottage after  
7.00 PM, the advance payment is still valid, but  preferential 
right to bed lapses. You must then choose a bed according 
to what is available..

PREFERENTIAL RIGHT
DNT members have priority for beds that are not pre-
booked. Otherwise, all preferential rights are removed 
upon introduction of the booking possibility.

MATTRESSES
If the cabin is full, rooms with pre-booked beds must also 
be used to accommodate overnight guests.

BRING A DNT KEY
Always have a DNT key at DNT Oslo og Omegn’s 
 self-service cabins.

CANCELLATION
In case of cancellation, a full refund will be given up to 
5 days before the day of arrival. Less than 5 days before 
arrival no refund will be given. Cancellation policy can be 
found on the confirmation of the booking.

CHECK OUT BEFORE 12.00 AM
The room must be washed and cleaned before 12.00 AM.

Welcome to a pleasant stay at DNT Oslo og Omegn’s 
 self-service cabins.

DNT Oslo og Omegn tilbyr nå at du kan forhåndsbestille senger på selvbetjeningshyttene før du drar på tur. Ved forhånds -
bestilling så betaler du for retten til å sove i en nummerert seng på et anvist rom på hytta. Du må påregne at ved full hytte 
kan andre gjester benytte samme rom for overnatting på madrass på gulvet. DNT Oslo og Omegn legger ut ca 50 % av 
sengene på hver hytte til forhåndsbestilling. Resten av sengene kan benyttes fritt uten forhåndsbestilling. 

DNT Oslo og Omegn now offers that you can pre-book beds at the self-service cabins before you go on a trip. When booking 
in advance, you pay for the right to sleep in a numbered bed in a designated room in the cottage. You must expect that with a 
full cabin, other guests can use the same room for accommodation on a mattress on the floor. DNT Oslo og Omegn places 
about 50% of the beds in each cabin for pre-booking. The rest of the beds can be used freely without prior booking.


