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Bokning inackordering  

Bokningsinformation Information till dig som funderar på att boka inackordering av ert djur hos 

oss:  

Du som lämnar in ett djur till oss måste vara minst 18år. Är du under 18 år? Be din förälder kontakta 

oss. När du lämnar ditt djur kan vi behöva be om legitimation. Vi tar inte emot inackorderingar av 

minderåriga, där inte en vuxen är involverad. 

För bokning av inackordering kontaktar ni oss på e-post eller telefon och meddelar vilka datum 

vistelse önskas, samt om ni vill boka box eller standardplats. Vid gnagare meddelar ni om ni vill ta 

med egen bur. Vi kommer även boka tid för lämning samt hämtning av ert djur.  

 

Hämtning/lämings tider v.1-v.28 gäller följande tider:  

Vardagar 16.00-19.00 - Helger 10.00-16.00 

Hämtning/lämings tider v.29-v.32 gäller följande tider: 

Vardagar 10.00-19.00 – Helger 10.00-16.00 

Hämtning/lämings tider v.33-v.52 gäller följande tider: 

Vardagar 16.00-19.00 - Helger 10.00-16.00 

 

Vill man lämna eller hämta innan eller efter dessa tider påbörjas en ny inackorderingsdag. 

Ni bokar tid genom att kontakta oss.  

Vi kommer be er sätta in en bokningsavgift på vårt konto. Pengarna ska finnas på vårt konto inom 24 

timmar, annars kan jag inte garantera platsen till er. Ni betalar enkelt med Swish till vårt 

företagsnummer som ni får vid bokning. Resterande summa betalas vid lämning. När vi mottagit 

bokningsavgiften är er plats reserverad.  

Om man bokar en inackorderingsplats är det inte bindande men om ni ångrar er så betalas inte 

bokningsavgiften tillbaka, om man inte uppvisar läkarintyg som gäller för inackorderingens period. 

Detta då vi har hållit denna plats till er och sagt nej till andra. Ni betalar vid lämning resterande 

summan. Dagar räknas från lämningsdagen till den dagen ni bokat hämtning för ert djur. Väljer man 

att hämta sitt djur tidigare än inbokad hämtning betalas inte resterande vistelse tillbaka. Samma 

gäller om man vill lämna senare än bokat inlämnings datum. Vill man förlänga ett redan inackorderat 

djur brukar det oftast gå bra men det är viktigt att meddela och fråga. Resterande betalning för de 

extra dagarna betalas vid hämtning. Avbokning senare än 7 dagar innan ankomstdagen debiteras 

50% av pensionatskostnaden för den bokade tiden och vid avbokning senare än 2 dagar innan 

ankomstdagen debiteras hela vistelsekostnaden då vi kan tvingats neka andra gäster och riskerar att 

stå med en tom boplats under perioden. 

Priset som anges på hemsidan är i kr/per djur. För att räkna ut er totalsumma för vistelsen tar ni och 

räknar dagar från lämningsdagen till hämtningsdagen och gångrar det med dagsumman. Har ni sedan 

fler djur tar ni totala summan och gångrar de med antalet djur. Har ert djur speciell kost/behov är 

detta viktigt att meddela oss så vi är medvetna om det. Vid lämning av ert djur kommer ni få skriva 

på ett avtal för inackorderingens vistelse hos oss. 

Hämtning/Leverans: Räkna med att besöket tar max 30 min, tiden startar vid utsatt tid och jag 

önskar att du respekterar överenskommen tid, då vi ofta har kunder både före och efter besöket. Om 

ni kommer sent så blir ert besök förkortat.  

Inredning i box/bur: Vi får ofta förfrågan om det är okej att ta med egen inredning djuret är van vid 

och svaret är – SJÄLVKLART! Ni får ta med och inreda buren/boxen så ert djur känner sig trygg.     
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Tänk bara på att uppge detta vid bokning. Vid varje box/burplats finns en korg som ni kan förvara 

djurets eventuella tillbehör i, så som mat, borste osv. Tänk på att inte ta med mer foder än vad djuret 

äter under vistelsen pga platsbrist. Vi kan inte förvara stora tunnor osv med foder. 

Vid utevistelse är det inte okej att ta med egen utebur utan det är gårdens uteburar som erbjuds. 

Uteburarna är 80x180 och har både tak och botten.  

 

Transportbur 

Det går bra att lämna djurets transportbur hos oss under vistelsen men vi ansvarar inte för 

transportburar som lämnas under vistelsen. Märk upp er transportbur med erat för och efternamn. 

 

Varmt välkomna på inackordering hos oss! 


