
                                                           Boknings- och avbokningsvillkor 

 

BOKNINGSVILLKOR 
 
De beviljade fasta turerna godkänns genom att den undertecknade bokningsbekräftelsen 
returneras inom utsatt tid till ifrågavarande halls info.  Den som bokat turer förbinder sig att 
använda turerna under hela den reserverade tiden.  
 
Även för oanvända fasta turer uppbärs avgift.  Föreningen har rätt att sälja en tur som inte används 
till priset enligt prislistan, eller att överlåta den till en annan förening. Förändringar måste alltid 
underrätta oss via e-post. 
 
Matcher, turneringar och specialarrangemang som ordnas i hallarna går före de fasta turerna. 
Reserverad tid för turneringar ska bekräftas en månad innan turneringen går av stapeln. Antalet 
deltagande lag och turneringens tidtabell ska meddelas hallens info senast en vecka före 
evenemanget.  
 
Matcher, också de som spelas på egna turer, ska meddelas till hallens info senast en vecka innan.  
 
Uppgift om föreningens interna turfördelning (t.ex. flick-/pojklag) ska lämnas på förhand.  
 
Ändringar i lagens kontaktpersonsuppgifter ska meddelas för att kontakterna ska kunna 
upprätthållas smidigt.  
 
 

BETALNING AV TURER 
 
Turerna faktureras månadsvis de föreningar som iakttar angivna förfallodagar.  I andra fall övergår 
vi till förskottsbetalningar innan turen börjar.  Privatpersoner betalar sina turer i kassan, om annat 
inte överenskommits på förhand.  
 
För matcher, som har domare, samt turneringar uppbärs match-/turneringsavgift enligt gällande 
prislista.  
 

 

Bokningsvillkor 
 
Bokning kan endast göras av myndig person , eller av ett företagets eller föreningens utvald 
kontaktperson. 
 
Enskilda bokningar kommer att bekräftas när all nödvändig information har lämnats in till 
ifrågandevarande halls info. 
 



                                                           Boknings- och avbokningsvillkor 

 

 
De beviljade fasta turerna godkänns genom att den undertecknade bokningsbekräftelsen 
returneras inom utsatt tid till ifrågavarande halls info.  Den som bokat turer förbinder sig att 
använda turerna under hela den reserverade tiden.  
 
Ändringar i bokningens kontaktpersonsuppgifter ska meddelas för att kontakten ska kunna 
upprätthållas smidigt.  
 
Information angående föreningens interna turfördelning (t.ex. flick/pojklag) och antalet 
personer som använder bokningen måste meddelas I förväg till ifrågandevarande infons e-
postadress. 
 
Även för oanvända fasta turer uppbärs avgift. Om de inte har annullerats i enighet med 
avbokningsreglerna.  Föreningen har rätt att sälja en tur som inte används till priset enligt prislistan, 
eller överlåta den till en annan förening. Förändringar måste alltid meddelas i förväg och skriftligt 
till ifrågavarande infos e-postadress. 
 
Bokare åtar sig att bekanta sig med och följa de hall- och sportspecifika spelreglerna. 
 

 
Avbokningsvillkor 
 
 
Matcher, turneringar och specialarrangemang som ordnas i hallarna går före de fasta turerna. 
Fasta turerna går före enskilda bokningar. Eventuella avbokningar kommer att meddelas till 
bokaren så snart som möjligt. 
 
Kunden kan avboka sina enskilda bokningar gratis senast 7 dagar före bokningstillfället. 
Avbokningar måste göras skriftligt till infons e-postadress. 
 
Fasta turer kan inte avbokas. Det är dock möjligt att flytta en fast tur till en annan motsvarande 
ledig tid. En skriftlig begäran om detta måste göras till ifrågavarande halls info. 
 

Turneringar och matcher 
 
Turneringens bokningstid måste bekräftas en månad före tidpunkten för turneringen. 
Antalet deltagande lag samt turneringens tidtabell måste meddelas till infon i den relevanta hallen 
senast en vecka innan bokningstillfället. 
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Matcher, inklusive de som spelas under egna träningstider, måste alltid meddelas skriftligt till 
infon i den relevanta hallen senast en vecka innan bokningstillfället. 
 

Betalning av turer 
 
 
Turerna faktureras månadsvis de föreningar som iakttar angivna förfallodagar. I andra fall övergår 
vi till förskottsbetalningar innan turen börjar.  
 
För matcher, som har domare, samt turneringar uppbärs match-/turneringsavgift enligt gällande 
prislista. 
 
 
 

VARAUS- JA YHTEYSTIEDOT / BOKNINGS- OCH KONTAKTUPPGIFTER 
 
Botniahallen     Vaasa Arena  Elisa Stadion 
Prostövägen 2    Parallelvägen 1 Strandvägen 6 
65610 KORSHOLM   65350 VASA  65100 VASA 
                  
 botniainfo@vasaregionensarenor.fi                            info@vasaregionensarenor.fi  
 tel. 0201 201 775            tel. 0201 201 700 
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