
 

 

 
Bekreftelse på reservasjon hos Camp Lahaugmoen 

 

Velkommen til oss! 
 

Vi bekrefter med dette at vi har reservert rom i henhold til din bestilling. 
 
Innsjekk:  Fra kl. 15.00  Nøkkel m/navn hentes i resepsjon. 
Utsjekk: Innen kl. 08.00 Nøkkel leveres i postkassen i resepsjonen.  

 
Husk å skrive deg på inn- og utsjekklister. 

 
Gratis WiFi: Brukernavn og passord står ved entre på bygget du er tilvist. 
 
Kansellering/ Gratis kansellering inntil 2 dager før ankomst.  
faktuering: Etter dette blir første 3 dagene fullt ut belastet med no-show. Ingen refusjon ved utsjekk før 

avtalt avreisedato.  
Vi fakturerer for ankomst- og avreisedag – men fellesarealer, garderober og kantine kan 
benyttes hele ankomst- og avreisedag.  
Forlengelse skal avtales med resepsjonen minimum 1 dag før avreisedato. 

 
Renhold:  Sengetøy og håndklær er inkludert. Lett rengjøring med nye håndklær og tømming av 

søppel en gang pr. uke, og rengjøring med sengetøyskift hver annen uke. 
 
Parkering: Gratis parkering, innenfor oppmerket område, til våre gjester. Også gratis parkering av 

lastebiler/hengere – på eget område. ALL TOMGANGSKJØRING FORBUDT 
 
Ordensregler: 
• Røyking, og/eller frakobling av røyk/brannvarslere i fellesområder eller i rommene er forbudt. Ved 
oppdagelse av dette bøtelegges leietaker på NOK 5.000. 
• Oppdages det bruk av ulovlige rusmidler på riggene medfører dette bortvisning fra campen. 
• Alle sko må tas av, eller så må det benyttes skoposer, når man går inn på alle rigger. 
• Slå av lys og alle elektriske apparater når de ikke er i bruk 
• Sørg for å lukke/låse vinduer og dører når du forlater rommet. 
• Bruk av vaskerom. Vis respekt for hverandre; Ikke opphold maskinene unødvendig lenge etter endt 
vask og tørk – det er mange som skal dele. Sørg for at rommet og utstyret er rent og ryddig når du er 
ferdig. 
• Mellom 23:00 og 06.00 skal det være stille på riggene. 
• Gjør deg kjent med plasseringen av brannslukningsutstyret på riggen. 
• Ved utløsing av brannalarm, skal alle forlate rommet/riggen. Bruk nærmeste mulige 
rømningsveier/utganger (se skilt). Alle skal møte ved merket «Møteplass» og ingen kan returnere til 
rom/rigg, før man har fått klarsignal fra nærmeste brannleder. 
• Tilfeller der brannvesenet blir tilkalt ved brann, eller røyk/alarm forårsaket av leietaker, faktureres 
leietaker for alle kostnader ifb. med utrykningen. Alle alarmer/varslere er direkte koblet til brannvesenet. 
 
Kantinen er åpen og betjent fra 04.30 – 21.00 mandag – lørdag, søndag 06.00 – 21.00.  
 

Ved spørsmål eller assistanse kan vi nås på tlf. +47 924 90 020 – vi hjelper deg gjerne! Vår e-post: 
booking.lahaugmoen@4service.no 

 
 

Vennlig hilsen 
oss i 4Service camps 
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