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Betalingsbetingelser: 

Ved booking: 
50% av den totale leien skal betales ved booking eller senest 14 dager etter booking 

datoen. Huset blir ikke reservert før dette beløpet er betalt inn på vår konto. Booking 

beløpet vil ikke bli tilbakebetalt ved en eventuell avbestilling.  

 

Andre halvdel av leien: 

Den andre halvdelen av leien skal betales inn til vår konto senest 14 dager før ankomst til 

huset i Spania. Nøkkel blir ikke utlevert om dette ikke er betalt inn. Skulle en måtte 

avbestille huset i løpet av de siste 14 dagene før besøket, vil den siste halvdelen av leien 

heller ikke bli tilbakebetalt, ettersom en da ikke vil kunne regne med å få leiet ut boligen 

på nytt på så kort varsel. Vi anbefaler derfor at en har avbestillingsforsikring.   

 

Knusedepositum: 
Knusedepositumet er 400 euro og skal betales i kontanter til vår key-holder, Alex, ved 

innsjekking. Beløpet blir tilbakebetalt ved utsjekking av Alex, etter at han har gått 

gjennom boligen og funnet den i rett stand. Skulle det ha oppstått skader på hus, inventar 

eller utstyr i huset, vil dette bli trukket fra depositumet av Alex. Som leietaker er du 100% 

ansvarlig for skader som har oppstått under din leieperiode. Skulle skadene beløpe seg på 

mer enn de 400 euroene du har betalt i depositum, vil du bli fakturert for det overskytende 

i etterkant.  

 

Utvask: 

Det er obligatorisk å betale for utvask av boligen. Utvasken gjøres av vår renholder og 

koster 100 euro. Utvasken betales for i kontanter, til Alex ved innsjekking. Skulle en 

ønske ekstra vask av boligen under sin leieperiode koster dette også 100 euro, og betales 

til, og avtales med Alex. 

 

 

Betalingsbetingelser ved booking av restplasser: 

Ved booking av restplasser (uker som fortsatt er ledige tidligst 14 dager før uken starter), 

skal hele leien betales ved booking. Huset blir ikke reservert og nøkkel blir ikke utlevert 

om ikke hele leien er innbetalt til vår konto ved booking. Leien blir ikke tilbakebetalt om 

en må avbestille etter at huset er blitt booket og betalt. For øvrig gjelder bestemmelsene 

med knusedepositum og utvask, som ved vanlig booking. Det er kun leieprisen som 

reduseres med 50%, knusedepositum og pris for utvask forblir det samme. 
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Betaling: 
All betaling av leie skal gjøres i euro til vår bank i Spania. Betalingen må merkes med 

bestillers navn, og med start datoen for leieperioden. Våre konto opplysninger: 

 

Kontoeier:  Arild Teikari 

Adresse:  Folkvordveien 60, 4318 Sandnes, Norway 

Kontonummer: 0081 7468 23 0001476256 

IBAN:   ES5500817468230001476256 

SWIFT:  BSABESBB 

Bank navn:  Sabadell Solbank 

Adresse:  Complejo Gómez Barrio Ctra.N.340, km 166 

    29680 Estepona, Spain 

 

 

Akseptering av betalingsbetingelser: 

 

Jeg aksepterer betalingsbetingelsene. 

 

 

Navn:__________________________________________________________ 

 

 

Dato:__________ Underskrift:______________________________________ 

 

 

 

Vi ser frem til å ha dere på besøk i vår bolig i Spania, og ønsker dere en herlig 

tid i huset. 

 

Vennlig hilsen 

Arild Teikari 

Eier 


