Priser, booking og betaling
• Følgende priser er pr. person pr. døgn (inkl. moms). De er gældende for 2019
• Ophold med overnatning: Kr. 400 pr. person pr. døgn (børn u. 12 år er ½ pris)
• Min. 15 personer eller minimum kr. 6.000
• 1-dags leje uden overnatning koster kr. 6.000. Det inkluderer op til 50 personer. Personer
derudover koster kr. 120/pers
• Depositum på kr. 2000 indbetales ved booking, - bookingen er først gældende, når
depositum er betalt.
• Senest 30 dage før ankomstdato betales 50% af totalbeløbet.
• Senest en uge før ankomstdato betales resten af totalbeløbet.
• Depositum tilbagebetales senest en uge efter ankomstdatoen, - forudsat at alt er i orden
efter tilbagelevering.

Afbestillingsbetingelser
•
•
•
•

Ved afbestilling indtil 6 mdr. før ankomstdato returneres det fulde depositum
Ved afbestilling fra 31 til 90 dage før ankomstdato betales gebyr på 25% af totalbeløbet
Ved afbestilling fra 8 til 30 dage før ankomstdato betales gebyr på 50% af totalbeløbet.
Ved afbestilling fra 0 til 7 dage før ankomstdato betales gebyr på 90% af totalbeløbet.

Vilkår og husregler
•
•

Alle ophold afregnes med min. kr. 6.000
Lejer er ansvarlig overfor alt, der forefindes i de lejede lokaler i lejeperioden. Skulle der
opstå skader, er lejer forpligtet til at erstatte det ødelagte.
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Ankomst- og afrejsetidspunkter: Efter nærmere aftale. Man overtager dog som
udgangspunkt lokalet kl. 10 på dagen og efterlader det senest kl. 16 følgende dag
Adgang til aftalte lokaler, køkkenfaciliteter og service til op til 60 personer.
Lejer skal selv medbringe sengelinned. Der er også mulighed for at leje det for kr. 80/pers
Der kan max være 50 overnattende gæster.
AV-udstyr kan lejes efter aftale. Der er mulighed for projektor, lærred og
kopimaskine/scanner
Viskestykker og klude medbringes af lejer. Der er også mulighed for at leje det for kr. 200
Stedet afleveres opryddet og rengjort (kan bestilles hos Molslaboratoriet for kr. 395/time)
Bemærk: Vi forbeholder os ret til at fremsende regning for mangelfuld rengøring!
Hunde må ikke opholde sig indendørs.
Rygning er ikke tilladt indendørs.
Åben ild i nogen som helst form må IKKE forekomme inden for 100 m fra bygninger med
stråtag. Gør dig bekendt med brandinstrukser på værelser, lokaler og gange.
Molslaboratoriet er en historisk bygning og derfor desværre ikke handicapvenlig
Opstilling af pavilloner, markeringer og andre aktiviteter i haven og på Molslaboratoriets
arealer skal altid aftales forud.
Området omkring Molslaboratoriet er et forskningsområde under Naturhistorisk Museum.
Det betyder, at åben ild, overnatning og løse hunde ikke er tilladte på arealerne. Respektér
forsknings-opstillinger ude på arealet.
Dyrene på ikke lokkes eller fodres – nyd synet af dem på afstand.
Tag hensyn til folk og dyr.
Det er muligt at tilkøbe en guidet tur med vores naturvejleder. Vi har flere muligheder, så
kontakt os, så vi kan vejlede i forhold til jeres ønsker. Vær gerne ude i god tid, hvis I ønsker
en guidet tur i weekenden – bemærk, at weekendture og aftenture er mod en merpris.
Ønskes maden leveret udefra, kan vi anbefale disse catering-services, som er kendte på
Molslaboratoriet:
www.steenkok.dk, www.fuglsoekro.dk, www.molsmadservice.dk

Velkommen på Molslaboratoriet
Anni Kjeldsen, Molslaboratoriet, Strandkærvej 6, Femmøller, 8400 Ebeltoft
Tlf.: 8752 7250 anni@molslab.dk www.molslab.dk

