
Hvorfor blir dette deres 
mest benyttede hyttetilbud? 

•	 Kort	reisetid	-	kun	30	min.	med	bil	ut	fra	Stavanger.		
	 Ca	40	min	fra	Forus	eller	Sola.		

•	 Møt	oppredde	senger	ved	ankomst	-	“klare	til	bruk”.	
	 Bare	å	fylle	opp	kjøleskapet	og	slappe	av.

•	 Avreisedagen	blir	også	en	full	bruksdag.
	 Dere	skal	bare	rydde	og	bære	ut	søppelet.
	 Hotellet	gjør	utvask	av	leiligheten.

•	 De	mest	moderne	og	komfortable	leiligheter	
	 samt	fantastiske	omgivelser.	
	 Båtutleie	-	eventuelt	leie	av	båtplass	til	egen	båt.

FIRMAHYTTE på bryggekanten på Rennesøy

sjekk leiemodell på neste side og be om tilbud.
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Hytteferie med 
hotellstandard

Hvorfor er dette en meget 
fornuftig leiemodell for deres firma?

•	 Tilgang	når	dere	har	behov.	Over	50	weekender	
	 pr	år	-	også	de	“ovale”	i	mai/juni.			

•	 Tilgang	i	15	hele	feriuker;	
	 Jul	og	nyttår,	vinterferie,	påskeferie,	
	 8	hele	uker	i	sommerferien	-	plus	høstferie.

Ha tilgang hele 157 døgn pr år.
Alle de absolutt beste ferieperiodene i året.

Vi	drifter	hotellet	i	ukene	som	før	og	vasker	og	
klargjør	før	og	etter	deres	besøk.	Velkommen!



Avtaleperiode inngås for 2 år. 
Videreføring med ny leieperiode/kontrakt 
kan avtales de siste 6 mnd av inneværende 
avtaleperiode. 
 
For den aktuelle 2 års leieperiode fastsettes 
de eksakte ferieukene og de ovale weekendene 
etter kalender og skoleferier lokalt.

Fjordbris Hotell skal fortsatt drives som det 
konferanse- og feriehotellet det har vært. 
Denne modellen muliggjør det. Det tilsier at 
det ikke kan gjøres diverse mellomløsninger 
til ulike leietakere rundt en slik “hyttemodell”.
Det blir en fast form på alle inngåtte avtaler 
tilpasset driften og de ansatte ved hotellet.

Signering, reservering og fakturering.
Etter	signering	av	kontrakt	blir	den	aktuelle	leiligheten	
tatt	ut	av	online	booking	for	de	spesifikke	periodene	
som	er	forklart	i	avtalen.	Det	blir	fakturert	forskuddsvis	
for	6	mnd	om	gangen.	

Booking fra den enkelte bruker.
En	standard	utformet	e-post	med	firmanavn,	navn	på	
den	aktuelle	bruker	med	tlf.nr	og	e-postadresse	sendes	
oss	sammen	med	info	om	ønsket	bruksperiode.	
Nøkler	hentes/leveres	i	vår	resepsjon	hver	bruksperiode.

Innsjekk - utsjekk.
Vi	er	klare	til	innsjekk	kl	15.00	på	ankomst-dagen.	
Utsjekk	er	kl	12.00.	På	søndager	kan	utsjekk	hvis	mulig	
tøyes	til	kl	.	17.00	(avklares	i	hvert	enkelt	tilfelle	i	forhold	
til	eventuelle	nye	innsjekk	fra	dere	i	sommersesong	eller	
andre	eksterne	innsjekk	etter	helger	på	høst/vinter/vår).

Praktisk håndtering av avtalen.
Fjordbris	Hotell	skal	ha	fri	adgang	til	å	sjekke	forhold	
som	kan	ha	med	teknisk	vedlikehold	og/eller	mistanke	
om	forhold	som	kan	skade	leiligheten.	Gasspeiser	i	noen	
leiligheter.	Brukes	vinterstid	fra	høstferie	til	15.	mars.

Renhold og håndtering av boss.
Ved	lengre	sammenhengende	bruksperioder	foretar	
utleier	utvask	og	skift	av	sengetøy	en	gang	pr	uke.	
Tid	avtales.	Leiligheten	skal	da	være	ryddet	og	klargjort.	
Boss	sorteres	og	skal	bringes	ut	av	leiligheten	før	utvask.	

OBS!	Skalldyrrester	skal	IKKE	blandes	med	øvrig	
boss/matavfall	men	leveres	personalet	helt	separat.

Ved	avreise	skal	leiligheten	være	ryddet	-	biologsik	avfall,	
restavfall	og	glass/metall	skal	være	sortert	og	brakt	ut	av	
leiligheten	til	riktig	konteiner	iht	hotellets	anvisning.	
Hotellet	foretar	så	selve	utvasken	og	bytter	sengetøy.
Flere	enn	110	utvask	over	2	år	blir	fakturert	
med	kr	950,-	eks	mva	pr	ekstra	vask.	

Antall beboere - mulighet for ekstra kapasitet.
Det	skal	ikke	bo	flere	enn	det	er	senger	til	på	leiligheten.	
Behov	for	supplerende	hotellrom	ved	enkelte	besøk	gis	
40	%	rabatt	hvis	ledig	og	booking	senere	enn	10	dager	
før	ankomsdato.	Ekstra	rom	betales	ved	innsjekk.

Hensyn til øvrige beboere og hotellets drift.
Det	skal	utvises	respekt	for	øvrige	beboere	-	på	dagtid	-	
om	kvelden	og	selvfølgelig	på	sen	kveldstid.	

Dere	benytter	hotellets	hage	til	eventuell	grilling.	
Dette	skal	ikke	skje	på	terrasssen	utenfor	leilighetene
eller	på	bryggene.	Samlinger	i	hagen	skal	også	avklares	
opp	mot	hotellets	eventuelle	arrangement	her.	
OBS!	i	hagen	er	det	hotellets	skjenkebevilling	som	
gjelder	slik	at	medbrakt	alkohol	ikke	kan	nytes	her.
På	bryggene	som	er	offentlig	område	gjelder	det	samme.

Leilighet nr                            leies i 24 mnd.
Tilgang hele 157 døgn pr år x	2	år.
Pris for hele 
leieperioden =              Beløpet faktureres forskuddsvis hvert halvår i 4 like bolker.

Avtaleperiode  - fra	dato:	 																	til	dato:																																Antall	utvask	i	avtalen	over	2	år	=	110

Jul og nyttår 	 -	9	netter			x	2	år 23.desember	til	1.januar	-		lik	for	begge	avtaleårene.		 	 											4
Vinterferie  -	10	netter	x	2	år -	1.	år	 dato:	 -	2.	år	 dato:	 	 											4
Påskeferie   -	11	netter	x	2	år -	1.	år	 dato:	 -	2.	år	 dato:	 	 											4
Sommerferie  -	44	netter	x	2	år -	1.	år	 dato:	 -	2.	år	 dato:	 	 									24
Høstferie   -	10	netter	x	2	år -	1.	år	 dato:	 -	2.	år	 dato:	 	 											4

+ Alle årets resterende weekender -	35	stk	pr	år	-	70	netter	x	2	år              70
+ utvidet til “oval weekend”	ved	Kr.	himmelfartsdag	og	2.	pinsedag	+	3	netter	x	2	år   

Leietaker	-	firma/org.nr.	 	 																									dato:	 	 signatur:	

Utleier	-	Fjordbris	Hotell	AS				signatur:
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