Udlejning af sommerhus Lalandia:
Praktiske oplysninger:
Huset består af stue/køkken, 3 soveværelser, toilet med spapool og sauna, bryggers med vaskemaskine og
tørretumbler. I køkkenet er der køle-/fryseskab, kaffemaskine, elkedel, glaskeramisk komfur, mikroovn og
opvaskemaskine. Nøgle til sommerhuset udleveres i Centrets reception.
Der er tjek ind fra kl. 15.00 og der tjekkes ud senest kl. 18.00 på afrejsedagen.
Er du utilfreds med rengøringen, skal du gøre opmærksom på dette i receptionen hurtigst muligt efter
ankomst.
Sengelinned, håndklæder, viskestykker, karklude m.m. medbringes, medmindre man ønsker at leje en
linnedpakke til en pris af kr. 85,- (indeholder 1 sæt sengelinned samt 2 håndklæder).
Ønsker man at leje linnedpakker, oplyses antal ved bestilling af ophold og afregningen sker direkte til
Lalandia.
Ødelægges noget af inventaret skal det erstattes af lejerne. Derfor skal du meddele FOA Køge de ting, der
eventuelt er gået i stykker, mens du har haft huset.
Alle opholdspriser er inkl. adgang til Aquadome, Monky Tonky Land og børneunderholdning samt
slutrengøring.
Strøm er eksklusiv og afregnes direkte til FOA Køge efter forbrug. Aflæs måleren, som sidder udenfor til
højre for indgangen i ”hakket” (P-pladsen), ved ankomst og afrejse – de aflæste tal sendes til afdelingen på
mail koege@foa.dk eller på (46 97 16 00).

Priser:
Sommerperioden uge 24 – 34 (incl.) samt uge 7, 8 og 42
(fra mandag til søndag / én uge)

kr. 6.500,-

Resten af året fra mandag til søndag (én uge)

kr. 5.500,-

Fra mandag til torsdag

kr. 3.000,-

Fra fredag til søndag

kr. 3.000,-

Mulighed for et ekstra døgn

kr. 700

Strøm afregnes efter forbrug (pr. kw.)

kr. 3,-

Depositum pr. ophold

kr. 1.000,-

Betalingsbetingelser:
Når sommerhuset reserveres, skal der senest 8 dage efter booking betales 50% af lejens pris + et depositum
på kr. 1.000,- til afregning af bl.a. strøm, før lejeaftalen er endelig. Senest 14 dage før lejemålets
påbegyndelse betales de resterende 50% af lejen. Betalingerne sker kontant på afdelingskontoret eller på
konto i Arbejdernes Landsbank reg.nr. 5396 kontonr. 0400365, med teksten ”Lalandia + ugenr.”, samt
oplysning om navn og medlemsnr.
OBS: Depositum tilbagebetales ikke, såfremt lejemålet ikke benyttes. Lejemålet er bindende til hele den
fastsatte lejepris. Ved afbud, sygdom m.m. skal de resterende 50% af lejen betales.
Ønsker du at leje sommerhuset, eller har du spørgsmål til udlejningen, kan du kontakte FOA Køge på 46 97
16 00 eller på mail koege@foa.dk
Oversigt over Centrets lukkedage oplyses på Lalandia’s hjemmeside www.lalandia.dk

Udlejningsregler:
• Udlejning kan ske til faglige medlemmer af FOA Køge, og sker efter ”først til mølle” princippet.
• Det er ikke tilladt at overdrage huset til andre. Faglige medlemmer af FOA Køge skal selv være til stede i
lejeperioden. Der kan i den forbindelse forekomme stikprøvekontrol.
• Udlejning på under 1 uges varighed, kan tidligst aftales én måned før (det er ikke muligt at blive skrevet
op).
• Udlejning kan max. aftales 12 måneder frem i tiden.

