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ALMINDELIGE  VILKÅR -  VIGTIGT: (Paradisvej 20) 
 
Sommerhuset er et IKKE RYGERHUS. Maksimum antal personer 8. 
 
Feriehuset må ikke overdrages til familie, venner eller andre. 
 
Sommerhuset er mærket ”husdyr ikke tilladt”, og det er under ingen omstændigheder tilladt 
at medtage husdyr. 
 
PAB vil gerne leje sommerhusene ud så billigt som muligt. Derfor håber vi, at du vil 
passe rigtig godt på huset samt, at du afleverer det pænt rengjort. 

 
 

Praktiske oplysninger 
 
 
HUSK: 
 
Når du ankommer: 
 
- at aflæse el. 
- at kontrollere om huset er rengjort af forrige lejer. 
- at kontrollere at lys, vand og varme fungerer. 
 
 
Mens du er der: 
 
- at tage hensyn til naboer (radio, fest, bilkørsel m.v.). 
- at vedligeholde beplantningen på grunden/ slå græs. 
- at skrue ned for varmen når du lufter ud. 
- at havemøbler + parasol m.v. stilles ind under udflugter. 
- at  skraldespandene ikke må overfyldes.  
 
 
Når du rejser: 
 
- at aflæse el. 
- at udfylde returlisten. 
- at rengøre huset. 
- at pudse vinduer inde og ude. 
- at rydde op ude og inde. 
- at tømme og rengøre køleskab og andre skabe for madvarer. 
- at se efter om komfuret er slukket. 
- at se efter om al lys er slukket. 
- at tømme postkassen. 
- at lukke alle vinduer. 
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- at låse alle udvendige døre. 
 
Slutrengøring kan tilkøbes gennem nedenstående kontaktperson. 
 
Ankomst/afrejse. 
 
Der skiftes søndag, således at huset skal forlades senest kl. 13.00. 
Ny indflytning vil finde sted fra kl. 14.00. 
 
 
Kontaktperson i sommerhusområdet: 
 
Arvid Rasmussen 
Vigensvej 14 
6720 Nordby, Fanø 
Tlf. 75 16 34 28 mobil 20 49 34 28 
 
 
Ved rekvirering af håndværkere bedes kontoret underrettet, hurtigst muligt  
tlf. 43 42 02 22 
 
 
Havemøbler. 
 
Til huset hører diverse havemøbler, drømmesenge, parasol m.v.. Efter brug skal disse 
låses inde, rengjorte og tørre. 
 
 
Inventar: 
 
Udstyr til 8 personer, kabel-TV, DVD og radio med CD-afspiller, spa, sauna, 
vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine, trådløst internet, hårtørrer og støvsuger. 
 
Såfremt der under opholdet sker skade på inventar, bedes dette noteret på returlisten. 
 
 
Medbring. 
 
Der forefindes ingen form for madvarer (heller ikke salt og peber) i sommerhuset. 
Småartikler (som f.eks. kaffefiltre, stearinlys, tændstikker, køkkenrulle, toiletpapir, karklude 
og viskestykker) må du selv sørge for.  
Du skal også selv medbringes linned og håndklæder. 
 
 
Der er ikke telefon i sommerhuset. 
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Rengøring. 
 
Huset skal afleveres i fuldstændig rengjort stand og inventar skal være på de respektive 
steder. 
 
Vinduerne skal afvaskes indvendigt og udvendigt. 
 
El-kedel og kaffemaskine bedes afkalket under opholdet. 
 
Køleskab, komfur og ovn skal rengøres ved afrejsen.  
Der forefindes de nødvendige rengøringsmidler, men slipper disse op, bedes nyt indkøbt, 
og regningen kan refunderes, (med oplysning om kontonr.) ved indsendelse til kontoret. 
 
 
Afregning af el 
 
Afregning af el kun sker i lejeperiode C, men der skal også aflæses elforbrug i lejeperiode 
A og B, ved ankomst og afrejse. Afregning af el sker når vi har modtaget den udfyldte 
returliste. Prisen pr. kWh er 3 kr. 
 
 
Afbestilling 
 
Ved afbestilling tilbagebetales beløbet ikke, medmindre vi kan leje sommerhuset ud til 
anden side. 
 


