
 

Varausehdot 

Varaajan tulee noudattaa majoituspaikan tilaamisessa, varaamisessa ja tilattujen palvelujen 
peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta (osapuolina Villa 
Forestime ja asiakas = varaaja) sitoviksi asiakkaan tehtyä majoitusvarauksen Villa Forestimen 
kautta. Varaajan tulee olla täysivaltainen. 

Varaus ja Maksu 

Varauksen tehtyään asiakas saa laskun. Lasku erääntyy 30 vrk ennen vuokrausajan alkua.  
Mikäli varaus tehdään alle 30 vrk ennen vuokrausajan alkamista, varauksesta muodostuu lasku, 
joka erääntyy tapauskohtaisesti 1-7vrk sisällä varauksen teosta. Maksamatta jättäminen ei ole 
peruutus. 

Kulkuohje majoituskohteeseen sekä avainyhteystiedot Villa Forestime lähettää, kun lasku on 
suoritettu ja noin viikko ennen saapumista. 

Peruutukset 

Peruutus on AINA tehtävä kirjallisesti (yhteydenottolomake tai kirjeellä) Villa Forestime:lle. 
Varaus ei peruunnu automaattisesti, jos laskun jättää maksamatta vaan asiakkaan on aina 
peruttava varaus kirjallisesti.  

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut kirjallisesti 
Villa Forestime:lle. Mikäli asiakas osoittaa, että kirjallinen peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan 
osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus. 
Kun asiakas on varannut majoituksen aiemmin kuin 30 vrk ennen vuokrausajan alkamista: 
Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa viimeistään 30 vrk ennen vuokra-ajan alkamista 

• Palautetaan maksettu suoritus  
 

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa myöhemmin kuin 30 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, 
veloitetaan 30 % koko majoitushinnasta. 
Asiakkaalla on oikeus perua varauksensa 1 vrk:n kuluessa varauksen teosta 

Mikäli varaus peruutetaan tai sitä muutetaan viimeistään 30 vrk ennen saapumispäivää, 
peruutusmaksua ei veloiteta. 

Mikäli varaus peruutetaan tai sitä muutetaan tätä myöhemmin tai asiakas ei saavu paikalle, 
veloitetaan 30 prosenttia varauksen kokonaishinnasta. 
 

Suosittelemme asiakkaillemme matkavakuutusta mahdollisia poikkeustilanteita ja odottamattomia 
tapauksia varten. 

 



 

Villa Forestimen oikeus perua varaus 

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure, tai Villa Forestime:stä riippumaton este 
(esim. palo- tai vesivahinko), voi Villa Forestime perua varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus 
saada suorittamansa maksu kokonaisuudessaan takaisin. Villa Forestime:llä on oikeus tarvittaessa 
perua varaus, mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan. 

Avaimen luovutus 

Villa Forestime lähettää kulku- ja avainohjeet noin viikko ennen asiakkaan saapumista kohteeseen. 
Ota yhteyttä Villa Forestimeen ja sovi tuloajasta ja avaimista viimeistään 2 arkipäivää ennen 
vuokrausajan alkamista klo 16 mennessä (mikäli Villa Forestimesta ei saavu ohjeet).  

Villa Forestime:lla on oikeus periä avaimen katoamisesta aiheutuneet kulut (esim. lukkojen 
uudelleensarjoitus ja uudet avaimet).  

Oleskelu Villa Forestimessa 

Villa Forestime on asiakkaan käytettävissä tulopäivänä klo 15.30 alkaen, jos muuta ei ole 
ilmoitettu. Lähtöpäivänä luovutus on klo 12.00. Majoituskohteen hintaan sisältyvät vuodevaatteet 
ja pyyhkeet, tyynyt ja peitot, perusastiasto, vesi ja sähkö sekä wc-paperi, siivousvälineet ja -aineet.  
Asiakas on velvollinen tutustumaan majoituskohteessa olevaan Villa Forestime - kansioon, jossa on 
tarkempia oleskeluun liittyviä ohjeistuksia. Oleskelun aikana tulee huomioida majoituskohteen 
erityispiirteet ja niihin liittyvät turvallisuustekijät, esimerkiksi saunassa tai rannalla. 

 

Makuupussien ja omien lisävuoteiden käyttö on kielletty. 

 

Siivous aina lisätään hintaan. Kuitenkin edellytetään asiakkaan luovuttavan majoituskohteen 
normaalin asumisen jäljiltä (Villa Forestime –kansiosta löytyy tarkemmat ohjeet), eli huonekalut ja 
muut varusteet paikoillaan ja ehjinä, roskat vietynä sekä likaiset astiat tiskikoneessa. Mikäli näin ei 
tapahdu, joutuu asiakas suorittamaan lisäsiivousmaksun 100 euroa + alv 24%. Villa Forestime ei 
vastaa huoneistossa säilytettävistä tai sinne jätetyistä asiakkaan tavaroista. 

 

Tupakointi on ehdottomasti kielletty majoituskohteessa! Mikäli majoituskohteessa on tupakoitu, 
veloitamme puhdistuskulut (min. 300€ + alv 24%). Villa Forestime ei vastaa luvattomasta 
tupakoinnista tai eläinpölystä asiakkaalle aiheutuneista allergiaoireista tai muista ongelmista. 
Majoituskohteen kohdekuvauksessa mainittu lemmikkieläinkielto ei takaa sitä, että kohde 
soveltuu allergisille. 

 

Kylpytynnyrin käyttöohjeet löytyy Villa Forestime - kansiosta. Ohjeet tulee noudattaa. Käytetyistä 
puista ja vedestä ei veloiteta lisämaksua. Kylpytynnyri ei ole käytössä talvikaudella.  



 

Teltan, asuntoauton ja -vaunun käyttö Villa Forestime:n tontilla ilman majoituskohteen omistajan 
lupaa on kielletty. 

Ei juhlia, ei tapahtumia Villa Forestimen tiloissa.  

Vahingot 

Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-ajan aikana majoituskohteelle tai sen irtaimistolle 
tahallisesti tai tahattomasti aiheutuneet vahingot majoituskohteen omistajalle. Aiheutuneesta 
vahingosta on ilmoitettava välittömästi kohteenhoitajalle. 

Häiriöstä tai vaaratilanteesta johtuva vuokrasopimuksen purkaminen 

Mikäli asiakas ei Villa Forestimen antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta 
häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistössä oleville, on majoituskohteen omistajalla tai 
tämän edustajalla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Edellä kerrotuista toimenpiteistä 
aiheutuneet kulut laskutetaan asiakkaalta. 

Henkilömäärä 

Majoituskohdetta ei saa käyttää useampi kuin 8 henkilöä.  

Lemmikit 

Lemmikin tuominen majoituskohteeseen ei ole sallittu. 

Huomautukset 

Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset on osoitettava 
välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua suoraan Villa Forestimen omistajalle. 
Villa Forestime ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista, hyönteisistä, myyristä, 
odottamattomista säänvaihteluista, rakennustöistä naapuritonteilla tai kolmannen osapuolen 
aiheuttamista ongelmista (esim. katkokset vesi-, sähkö- tai tv-verkossa) asiakkaalle mahdollisesti 
aiheutuvaa haittaa tai kuluja. 
Majoituskohteessa on asiakkaalle maksuton Internet-yhteys. Internet-yhteyksissä mahdollisesti 
esiintyvät häiriöt tulee ilmoittaa välittömästi kohteenhoitajalle ja ne pyritään korjaamaan 
mahdollisimman pian. Villa Forestime ei myönnä hyvityksiä majoitushinnasta mahdollisten 
Internet-yhteydessä esiintyvien häiriöiden tai toimimattomuuden perusteella. 
 

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. 

 


