Hvordan leie koie
RESERVERING KORTTIDSUTLEIE:
Vil du leie koie kan du ringe eller sende mail til Haakon Akre. Adresse og telefonnummer finner du på
vår velkommen‐side.
TIDSPUNKT:
Leien på døgnbasis gjelder fra kl. 14.00 første dag til kl. 14.00 siste dag.
BETALING:
Når bestillingen er bekreftet, vil du få oversendt faktura fra oss som betales innen en gitt tidsfrist.
HENTING/ RETUR AV NØKKEL:
Nøkkel hentes og returneres på Shell stasjonen ved Tiuren kro, som ligger ved RV3 ca 2 km nord for
avkjøring til Koppang.
MANGLER ‐KOIERAPPORT:
Hvis det er noe det er lite av eller som mangler i koia, anmerkes dette på koie rapportskjemaet som
leveres sammen med returnøkkelen. Skriv gjerne også noen ord om hvordan oppholdet har vært og
evt. forslag til forbedringer. Er det helt nødvendige ting som mangler, kan det tas kontakt med oss pr.
telefon‐ se telefon liste på koie rapportskjemaet.
AVBESTILLING:
Avbestilling må skje innen en uke før avtalt opphold. Hvis avbestilling skjer senere enn dette, må
kunden betale 50 % av leie.
HVA SKAL DU HA MED:
Du trenger bare å ta med deg sovepose og mat ‐ resten finnes i koia.
HVA FINNES I KOIA:
Koiene er utstyrt med alt nødvendig kjøkkenutstyr, propanapparat til koking, parafinlamper som
lyskilde og vedovner til fyring. Alt nødvendig kjøkkenutstyr forefinnes ‐ slik som kaffekjel, kokekar,
tallerkener, kopper, glass, bestikk tilpasset antall sengeplasser, dopapir m.m. Ved koiene er det
utedo. Drikkevann kan hentes i nærheten av koia‐ se nærmere informasjon for hver koie.
HVORDAN FORLATE KOIA:
Koia og kjøkkenutstyr skal vaskes etter bruk. Ta med skitne håndklær, kluter pg evt. småting som bør
repareres tilbake sammen med nøkkelen. Fyll opp parafinlampe med parafinrestene. Bær inn ved.
Ikke noe søppel skal ligge igjen, ei heller graves ned. Ta med alt tilbake, også tomflasker og mat som
blir til overs. Søppel kan kastes i nermeste søppelkontainer.
Hvis vask er utelatt eller ikke tilstrekkelig, vil det påbeløpe et tillegsgebyr på leien.
VED:
Koiene har vedovner. Når du kommer til koia, finner du forhåpentligvis tørr småved og opphogd
fyringsved. Slik skal det også være når du drar. Bruk evt. sagflis eller tennbriketter til oppfyring, hvis
det forefinnes. Etterforsyning av ved i uthuset.
VEIAVGIFT:
På enkelte veier må det betales bompenger i egne bomkasser. Dette koster vanligvis mellom kr. 30 til
kr. 50 pr. tur.

