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Konferenceprogram fremsendes af arrangør
Senest 7 dage før kurset/konferencen finder sted, skal vi bede 
arrangør om at fremsende et endeligt konferenceprogram med 
angivelse af aktiviteter, måltider, og øvrig servering.

Deltagerliste fremsendes af arrangør
Senest en 7 dage kurset/konferencen finder sted, skal vi bede 
arrangør om fremsende en navneliste over mødedeltagerne 
samt den endelige fordeling på det bestilte antal værelser. 

Afbestilling/reduktion af deltagerantal
Reduceres deltagerantallet væsentligt udover det oprindeligt 
bestilte, forbeholder vi os retten til at flytte arrangementet til et 
andet mere passende lokale. Dette sker naturligvis efter aftale 
med dig. Ønsker du at bibeholde lokalet, kan det lade sig gøre 
mod et lokaleleje-supplement.

Afbestilling af hele kurset/konferencen kan rettidigt ske skriftligt 
senest 6 uger før afholdelse. 
Enhver form for reduktion i kurset/konferencen på op til 35 
pct. - herunder i antallet af mødedeltagere, tidsrum m.v. – skal 
rettidigt ske skriftligt senest 3 uger, før kurset/konferencen 
finder sted.

Ved afbestilling senere end 6 uger, før kurset/konferencen skulle 
finde sted, kan Lübker Golf & Spa Resort kræve en godtgørelse, 
der svarer til 65 pct. af prisen for de bestilte ydelser.

Ved reduktion på mere end 35 pct. i antallet af deltagere eller 
ved reduktion senere end 3 uger før, kurset/konferencen skulle 
finde sted, kan Lübker Golf Resort vælge
• At betragte hele kurset/konferencen som afbestilt og 

kræve en godtgørelse, der svarer til 65 pct. af prisen for de 
oprindeligt bestilte ydelser, eller

• At gennemføre kurset/konferencen med fuld betaling for 
enhver reduktion, der ikke er meddelt rettidigt på skrift.

Vi henviser i øvrigt til Horestas regelsæt, som kan læses her

Betalingsbetingelser
Lübker Golf & Spa Resort fremsender, ved aftalens indgåelse, 
bekræftelse og opkrævning til arrangør. 50% af den samlede 
pris betales senest 10 dage efter modtagelse af bekræftelsen. 
Restbeløbet betales ved afrejse eller faktureres iføle aftale. 

Adgang til området
Ved ankomst efter kl. 22.00 eller før kl. 06.00 er bommen til 
resortet lukket. For indkørsel indtastes den oplyste kode på 
tastaturet ved bommen. Udkørsel kan foretages uden kode.

Kørselsvejledning
Vi gør opmærksom på, at hovedbygningerne i resortet er belig-
gende på to forskellige adresser.
Lübker Square: Lübker Allé 123, DK-8581 Nimtofte
Lübker Lodge: Trent Jones Allé 3, DK-8581 Nimtofte
Find vej her

Boligens og hovedbygningernes placering
Bolig nr. 1-100 er placeret på Lübker Allé, DK-8581 Nimtofte 
(ved Lübker Square).
Alle boliger nummereret med tal fra A-I er placeret på Trent 
Jones Allé 3, DK-8581 Nimtofte (ved Lübker Lodge). 
Mellem de to hovedbygninger må der påregnes ca. 700 m. til 
fods, på cykel eller i golfbil. Af sikkerhedsmæssige årsager skal 
kørsel i bil foregå uden om resortet og golfbane (ca. 5 km).

Benyttelse af boligen
Det påhviler lejerens, og dennes gæster, at behandle ferieboli-
gen samt de omkringliggende arealer med hensynsfuldhed og 
sikre, at der ikke forsages skade. Lejer er endvidere ansvarlig for, 
at lejer og dennes gæster ikke er til gene for andre på Lübker 
Golf & Spa Resort. Ferieboligen samt tilhørende grund må ikke 
beboes af flere personer end det antal, der fremgår af bekræf-
telsen. Skiltning og eventuelle anvisninger fra personalet skal 
respekteres.  Lübker Golf & Spa Resort forbeholder sig retten til 
at kræve erstatning for beskadiget inventar i boligen. Sker der 
beskadigelse af inventar, skal dette straks meddeles til receptio-
nen ved Lübker Lodge eller Lübker Square.
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Reklamation og mangler
I tilfælde af mangler eller fejl i boligen er lejer forpligtet til hur-
tigst muligt, og senest 12 timer efter ankomst, at underrette re-
ceptionen, så fejlen kan udbedres. Såfremt lejer forlader boligen 
før lejemålets udløb, uden forudgående aftale med Lübker Golf 
& Spa Resort, sker dette for lejers egen regning og risiko. Hvis 
mangler eller fejl først påberåbes efter lejemålets ophør eller 
ved afrejse, fortaber lejer sig retten til at gøre krav gældende om 
erstatning eller forholdsmæssigt afslag i prisen.

Wi-fi & TV
Koder til wi-fi findes på bagsiden af hoveddøren til boligen.
Flere lejligheder benytter separat DTV-boks. Tryk ’DTV’ på 
fjernbetjeningen og vent 10 sekunder.

Åbningstider
Se aktuelle åbningstider for Golf, Spa,Subtropisk Bad, fitness og 
restaurant her

Rygepolitik
Alle boliger er røgfri, gælder også e-cigaretter. Ved rygning 
udenfor skal de opstillede askebægre benyttes. Der må ikke 
efterlades cigaretskodder på stier eller i naturen.

Force majeure
Såfremt lejemålet forhindres pga. force majeure (naturkatastro-
fer, strejke, krigsforhandlinger, optøjer, terror mm.) er Lübker 
Golf & Spa Resort ikke erstatningspligtig for afbrudte eller ikke 
gennemførte, ophold.
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