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Information och villkor för ansökan för vistelse vid Hôtel Chevillon, 
Grez-sur-Loing från och med 1 juli 2020. 
 

! Minimitid för bokning är två (2) veckor. Stiftelsen kan i dagsläget tyvärr 

inte ta ansökningar om kortare perioder i beaktande.  

 

! För varje lägenhet på Hôtel Chevillon tillkommer en bokningsavgift om 

€ 200 vid godkänd ansökan/bokning. Denna bokningsavgift erläggs 

senast två veckor efter att den sökande fått besked från Stiftelsen 

Grez-sur-Loing. Full hyra, med avdrag för inbetalad bokningsavgift, för 

bokad period erläggs senast tre månader innan ankomstdatum. 

Faktura skickas ut av Stiftelsen. Först när relevanta avgifter/hyror 

betalats betraktas ansökan/bokningen som bekräftad. 

 

! Vid godkänd ansökan/bokning senare än tre månader innan 

ankomstdatum erläggs full hyra snarast, dock senast två veckor efter 

att den sökande fått positivt besked från Stiftelsen. Faktura skickas ut 

av Stiftelsen. 

 

! Vid åverkan på lägenhet, ateljé eller Hôtel Chevillons allmänna 

utrymmen, egendom och/eller trädgård blir Hyresgästen 

ersättningsskyldig enligt kostnad för återställande. 

 

! Kontrollera att du har fullgott försäkringsskydd under hela vistelsen i 

Frankrike, innefattande sjukdom och olycksfall, skada av egendom etc. 

OBS att hemförsäkring inte räcker och att kompletterande 

tjänstereseförsäkring, annan reseförsäkring eller liknande måste 

tecknas. För att vara berättigad till nödvändig sjuk- och tandvård till 

samma kostnad som de franska medborgarna behöver du ett 

europeiskt sjukförsäkringskort (European Health Insurance Card -

EHIC).  

 



	 2	

! Rökning är inte tillåten vare sig inomhus (gäller samtliga lokaler) på 

balkonger eller terrasser. Rökning med e-cigaretter är tillåten på 

terrasserna. 

 

! Husdjur får ej medtagas. 

 

! Hôtel Chevillon är inte anpassat för rörelsehindrade. 

 

OBS!  

Lägenheterna är avsedda för den person vars ansökan godkänts. Till förhyrd 

lägenhet får närstående medtagas utan kostnad (begränsat till 

make/maka/sambo/familjemedlem). För eventuell ytterligare närstående 

liksom för vänner, kolleger etc. finns (i begränsad omfattning) gästrum att 

hyra. 

 

Om du önskar ta med barn i din lägenhet måste särskild överenskommelse 

träffas i förväg med stiftelsens kontaktperson Gunilla Knape. En extra avgift 

tillkommer i de fall barn tillåts medföras. 

 

Beträffande önskemål om hyresobjekt se obligatorisk bilaga 3 i 

ansökningsblanketten. 

 
Information om hyresobjekten 
 

• Att hyra finns fyra tvårumslägenheter betecknade 1 (August 

Strindberg-lägenheten), 2 (Ville Vallgren-lägenheten), 3 (Robert Louis 

Stevenson-lägenheten) och 5 (Skagenmålarnas lägenhet) samt en 

enrumslägenhet betecknad 4 (Julia Beck-lägenheten), samtliga 

belägna på huvudbyggnadens andra våning. De är fullt möblerade och 

utrustade med toalett och dusch samt köksinredning för enklare 

matlagning såsom exempelvis frukost. I varje lägenhet finns enklare 

köksutrustning, sängkläder och handdukar. 
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• På andra våningen finns även några gästrum som kan hyras av 

besökande vänner, kollegor etc. Uppgifter om tillgänglighet och 

hyresbelopp kan erhållas på begäran. De är enkelt möblerade med 

säng, sängbord, skrivbord samt garderob. Hyresgästen har tillgång till 

gemensam toalett och dusch i korridoren på samma våningsplan.  

 

• I huvudbyggnadens bottenvåning finns gemensamma utrymmen 

bestående av sällskapsrum och matsal samt ett välutrustat och 

nyrenoverat kök.  

 

• Ateljéerna hittas i markplan på innergården. Ateljé A, B och E är 

samtliga utrustade med egen toalett. Ateljéerna har takfönster, är stora 

och lämpar sig extra väl för målande konstnärer, skulptörer, fotografer 

etc.  

 

• I gårdsflygelns bottenvåning finns två arbetsrum betecknade C och D. 

 

• Carl Larsson-lägenheten (lgh. 6) är kontinuerligt uthyrd på årsbasis 

till befintliga stipendiegivare och kan därför ej bokas. 


