Nyhedsbrev fra Feriehuskontoret – oktober 2017

Nye i administrationen
Fra september 2017 blev administrationen af feriehusene overdraget til Medlemsservice i TDC Pensionskasse, hvor Ulla Thrysøe og Peter Roer Pedersen, som udover at
varetage medlemsadministrationen i TDC Pensionskasse, nu også står for administrationen og udlejningen af de 21 feriehuse i Danmark og 6 feriehuse i Sverige.

Efterårsrengøring
De fleste af husene/lejlighederne vil være lukket ned for efterårsrengøring i uge 44 eller 45. Det fremgår af bookingoversigten, hvornår det enkelte hus eller den enkelte
lejlighed er lukket for udlejning på grund af rengøring.

Mapper i husene
Du har måske været i feriehusene og har konstateret at mapperne i husene ikke i alle
tilfælde er fuldt opdateret med oplysninger om inventaret mv. Det er vi klar over, og
mapperne vil, så hurtigt som det er muligt for os - blive opdateret.

Internet i husene i Sverige
Som mange desværre har oplevet er internettet i de 6 huse i Sverige meget ustabilt.
Telia som vi er kunde hos foretager sig ingen forbedringer eller andet, idet de ultimo
2018 nedtager deres udstyr, og fra det tidspunkt vil der være mulighed for opkobling
til fibernet, hvilket vi selvfølgelig gerne vil koble på, hvis økonomien viser sig at være
fornuftig. Vi vil løbende holde jer orienteret om dette, når vi ved noget nærmere.

Lej uge, halv uge eller weekend med 25 % rabat
I ugerne 2 til 6 i 2018 tilbyder vi udlejning af alle huse og lejligheder med 25 % rabat,
hvilket betyder, at udlejning med last minuts ikke tilbydes i denne periode. I booker
selv perioden, og vi fratrækker så 25 %, og den nye pris vil fremgå af lejebeviset. Udlejning med 25 % rabat er efter princippet ’først til mølle’, og er mulig fra den 6. november kl. 10.
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2 uger for 1 uges pris
I ugerne 2 til 6 i 2018 tilbyder vi, at man kan leje et feriehus eller en lejlighed i 2 uger
mod kun at betale for 1 uge. Kontakt os for booking, hvor I samtidig vil få oplyst prisen. Der skal indbetales fuldt depositum for begge uger, som er kr. 1.000,- pr. uge.
Denne udlejning kan ikke kombineres med andre rabatformer, og udlejningen er efter
princippet ’først til mølle’, og er mulig fra den 6. november kl. 10.

Oplev Sort Sol
Der er fortsat muligt at leje et feriehus i Blaavand, Rømø, Tønder eller Rendbjerg og
opleve Sort Sol . I forår og efteråret er der størst chance for at opleve fænomenet i
Tøndermarsken, men også i det syd- og sønderjyske kan man opleve det omkring
Ribe, ved Tipperne i den sydlige del af Ringkøbing Fjord og ved Rømø dæmningen.

Gratis oplevelser i Nordjylland
Har man allerede lejet eller påtænker man at leje et hus eller en lejlighed i Nordjylland, kan det anbefales, at man kigger på linket: Gratis oplevelser i Nordjylland.

Julemarkeder i Sydsverige
Julen nærmer sig, og vi kan da opfordre til at tage en tur over Øresund, evt. i forbindelse med et ophold i et af de svenske huse, og samtidig lægge vejen forbi et eller
flere af Sydsveriges julemarkeder. Har man børn med, er der de fleste steder gratis
entré for børn under 16 år. Læs mere på linket Julemarkeder i Skåne, Småland og
Øland 2017.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, undlad da at besvare denne mail, men send en mail til Feriehuskontoret på feriehuse@tdc.dk eller ring på 66 66 44 44 – tryk 3 mellem kl. 10 – 14.
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