GRISSLEHAMNS MARINA & CAMPING AB

BETALNINGSVILLKOR
Ju tidigare du bokar din vistelse, desto bättre pris & plats får du på campingen eller
i hamnen. När det gäller betalningen kan du välja mellan flera olika alternativ. Allt
för att du ska kunna välja det som passar din situation bäst vid varje tillfälle.
Våra betalningsalternativ
Vi erbjuder betalning med kort eller faktura för företag via Nets där du enkelt kan
välja det alternativ som passar dig bäst. Läs mer om Nets och deras användarvillkor
på deras hemsida www.nets.eu. Läs vidare nedan och läs våra Frågor & Svar.
1. NETS kort-/fakturabetalning
Har du bokat ställ-/campingplats, stugor, gästhamnsplats, fast båtplats,
vinterförvaring eller aktiviteter på vår hemsida så gäller Nets betalningsalternativ
enligt nedan.
Betalningsalternativ
Tillsammans med Nets Nets Branch Sweden, Org.no.: 516407-4709
Kungsgatan 32, 111 35 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ
där betalningen görs direkt till Nets:
Kortbetalning (Visa/ Mastercard):
Du/företaget betalar hela beloppet omgående vid bokningstillfället.
Fakturering:
Vi erbjuder privatperson möjligheten att betala 14 dagar från bokningen och företag
30 dagar. Fakturan ska vara betalat i dess helhet innan ankomst.
För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela
dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive
betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy. Användningen av
dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Nets
sekretesspolicy. Du kan läsa våra bokningsvillkoren för camping/ställplats och
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gästhamn längst ner på sidan och allmänna villkor för fast båtplats och
vinterförvaring.
2. Telefonbokning
När du bokar via telefon tillkommer ett service- & administrationsarvode om 100 kr.
I övrigt gäller samma betalningsvillkor 100 % betalas omgående, direkt på vår
hemsida.
3. Fasta kunder med löpande kontrakt
Fast kunder med tillsvidare kontrakt för fast båtplats, vinterförvaring eller
säsongscamping faktureras förskottsvis. Betalningsvillkor är 10 dagar. Fakturan
skickas till din mailadress. Vid behov/beställning av pappersfaktura per post
faktureras 75 kr i administrationskostnad (för kunder som ej har mailadress).
Grisslehamns Marina & Camping AB
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