LEJEKONTRAKT TIL 39 LES TERRASSES
Rækkehus
LEJER.:ADR.:
UDLEJER.: Svend Aage Petersen Jægervænget 25 6710 Esbjerg V. tlf.: 75 11 62 60, 29 16 91 14
Beliggenhed: St. Ferreol, 39 Les Terrasses de L`eau Blanche, 83240 Cavalaire sur Mer, Frankrig.
90 kvadratm. I to plan. Terrasser på begge plan med tilhørende have møbler.
Forhave med overdækket grillterrasse/el & Weber gas grill.
Computer/trådløs til fri afbenyttelse.
Solgård med stor parasol og dæksstole.
Parkerings plads nr. 39 hører til huset.
Huset må højst benyttes af 4 personer
Husdyr accepteres ikke.
Huset skal efterlades i normal rengjort stand. Slut rengøring vil ellers kunne påregnes.
Overtagelse på første leje dag kan normalt påregnes kl. 16.00
Huset forlades på sidste leje dag senest kl.10.00
Ødelagte og ituslåede ting er lejers ansvar.
Slutrengøring kan bestilles: kr. 450.- igennem os. NB: Bad og Toilet skal lejer selv gøre rent.
Strømforbrug: 2,40 kr. pr.kwt.
Vandforbrug: 0
Lejeperiode: 19/10 – 26/10 2013
Depositum: 20% af lejen. Lejemålet er gyldig fra modtagelse af depositum, og underskrevet
lejekontrakt.
Depositum returneres hurtigst muligt efter lejeophør, og efter modtagelse af nøgler, med fradrag af
strøm og vandforbrug. Og såfremt huset afleveres i oprindelig stand.
Såfremt lejer annullerer kontrakten må depositum anses for tabt. Dog ikke hvis udlejer for lejet
huset ud til anden side.
Lejepris og depositum.: kr. 4000.- + kr. 960.Betaling ved check el. bankoverførsel konto nr. 2540 6100 122 219
Lejer bedes selv medbringe.: Sengelinned. Håndklæder. Viskestykker. Karklude. Etc.
Nøgler og bruger vejledning samt kørselsvejledning, tilsendes i god tid før leje målet.
Nøgler skal returneres senest 8 dage efter hjemkomst.
Kontaktperson i Frankrig: Chantal Corne tlf. 04 94 64 63 14, hun taler engelsk. Kan kontaktes
hvis det ikke er muligt at få kontakt med Sv. Aage Petersen. Tlf. 7511 6260 mobil 2147 9938
Returner venligst hurtigst muligt kontrakten underskrevet og en check på leje eller depositum.
REST BETALING.: SENEST 30 DAGE FØR LEJEMÅLETS START.
Som lejer:

Dato.: 09.02.2013

Som udlejer.:
Svend Aage Petersen

