LEJEKONTRAKT
Adresse:

Aspendos 2 C1,
Yeni Mahalle H. Hafize Saygan Caddesi no. 13.
Kemer, Antalya

Ved indgåelse af denne lejekontrakt, gælder følgende:
- At der er adgang til brug af alle faciliteter og udstyr, cykler, havemøbler, 4 liggestole m.m.
- At der ikke bringes glas/porcelæn med ud til poolen. Brug husets plastikservice.
- At ituslåede/ødelagte ting genkøbes/erstattes.
- At haven og huset behandles nænsomt og hensynsfuldt.
- At huset afleveres ryddet, dvs. køleskabet/huset tømmes for ferske varer. Tørvarer må
gerne efterlades.
- Huset benyttes som det er, dvs. som det fremstår og anvendes af ejer.
- Tag hensyn til de øvrige beboer. Poolen må ikke bruges efter kl. 23.

Ejere
Jørgen og Christian Nielsen
Tlf. 40330032/29697743

Lejer
Fornavn(e)
Navn

*

Adresse

*

Telefon

*

Postnr.

*

E-mail

*

Efternavn

By *

Priser 2019

Pris/uge

Højsæson

4800 kr.

Lavsæson

3800 kr.

Lejeperiode - i højsæsonen søndag til søndag

Pris

Uge(r)
Startdato
Slutdato
Antal voksne
Antal børn
Beløb
Depositum
50 %
Rengøring

Betales inden 14 dage fra kontraktens
underskrivelse
500 kr.

Obligatorisk rengøring

Lejepris kr.

Betales senest 4 uger før start

I alt kr.
Tillægsydelser
Transport til og
fra lufthavn
Billeje
Internet
Beløb og depositum indsættes på Jyske Bank reg. nr. 7754 konto nr. 0001376701. For
identifikation angiv navn og uge.

Oplysninger i forbindelse med transfer tur/retur huset/lufthavnen:
Ankomst flynr.
Selskab
Tidspunkt:
Afrejse flynr.

Selskab

Tidspunkt:

Bagagemængde

Mere end 1 kuffert
pr/person

1 kuffert
pr/person

Barnestol i bil:
Barnestol/seng i huset

Nøgler til huset vil blive udleveret ved ankomsten til Tyrkiet af vores servicemedarbejder
Murat.

Hermed følger lidt praktiske oplysninger
Skulle der under opholdet opstå akutte problemer, er det muligt for jer at kontakte vores
servicecenter Family Home Service i Kemer Murat Yenicikan, han taler efter tyrkiske forhold
et rimeligt engelsk og er meget serviceminded. Der er også Murat, der forestår transporten
til og fra lufthavnen. Murat kan træffes på 00 90 (533) 510 62 08 eller 00 90 (538) 768 71 96
Desuden udlejer han også bil/biler, hvis I skulle have dette ønske. Der kan med fordel laves
aftale for både transfer og leje af bil.
Opsigelse
Lejer kan med tab af depositum opsige aftalen indtil 14 dage før lejeperiodens start.
Lejer er indforstået med aftalen og bekræfter dette ved fremsendelsen af denne kontakt

Dato: *

