Fagligt Fælles Forbund
Feriehusadministrationen

Regler og informationer
gælder for

Grøn Gruppes Feriefond'
Transportgruppen
Byggegruppens Feriefond
Træ-Industri-Byg's Feriefond
Keramiske Feriefond

Nærmere info om boligerne og booking foregår på https://mit.3f
Booking kan først bruges når lodtrækning i februar måned er overstået.
Indland:
Sommerhuse udlejes fra og med uge 14 til og med uge 43. Undtaget herfra er Keramiske Huse
som udlejes fra og med uge 18 til og med uge 43.
Skiftedag er søndag med ankomst kl. 16.30 og afrejse kl. 16.00.
Ferielejligheder udlejes hele året og kan kun lejes i hele uger fra og med uge 23 til og med uge
35.
Resten af tiden kan de lejes søndag kl. 16.30 til torsdag kl. 16.00 og torsdag kl. 16.30 til søndag kl. 16.00.
Udland:
Boligerne udlejes hele året.
Skiftedag er lidt forskelligt, så se under det enkelte hus.
Ansøgning:
Der trækkes lod inden ny sæsonstart – det sker i februar måned.
De medlemmer der er heldige at få tildelt en feriebolig i lodtrækningen vil hurtigst muligt modtage et lejebevis.
Transportgruppens medlemmer vil løbende modtage lejebevis, hvis der kun søges på fondenes
egne boliger, da denne feriefond har "først til mølle" princippet.
Pris:
Alle priser er inklusive lys, vand og varme.
Depositum / Leje:
Sammen med lejebeviset er der vedlagt to girokort – ét på lejen og ét på depositum på 500
kr.
Depositum tilbagebetales kun når nøglen/tjeklisten er modtaget i 3F. Booker du selv efter endt
lodtrækning betaler du depositummet samtidig med bookningen. Lejen skal betales otte uger
før lejemålets start.

Afbud:
Meldes der afbud efter betalingsfristens udløb tilbagebetales lejen kun, hvis anden udlejning
kan formidles.
Regler for tildeling af point og lodtrækning:
Aller første gang der søges tildeles man automatisk tre point. Efterfølgende får man yderligere
et point, hver gang der søges. Når man vinder i lodtrækningen, går ens point ned på nul og
man starter forfra med at opbygge point.
Det betyder at det samme medlem ikke kan vinde flere år i træk med mindre der søges på en
uge, hvor ingen andre har søgt.
Man mister ikke point, hvis der er et år, hvor der ikke søges.
Administrationen:
Telefon: 88 92 08 27 eller 70 300 300

