
 
 

UTLEIEVILKÅR 
Når dere bestiller feriehus av oss ønsker vi at dere skal bli sittende igjen med et uslettelig minne slik at dere 
kommer tilbake til Villa 208 neste gang ferien legges til Provence og sør Frankrike. 
Nedenfor følger våre utleievilkår som vi ber dere lese nøye igjennom. En bekreftet bestilling er vår gjensidige 
kontrakt. 

 
Leieperioder 

Huset leies ut på ukesbasis med ankomst lørdag etter kl 15:00 og avreise lørdag før kl 10:00, med 
mindre annet er avtalt med utleier. 

Reservasjon/Bestilling/Informasjon 
Når dere mottar en e-post som bekrefter reservasjonen må et depositum på 30 % av 
utleiesummen betales til vår konto i Frankrike. 
Når beløpet er innkommet på konto vil bestillingen bekreftes og være bindende for begge parter. 
6-7 uker før avreise, dersom ikke annet er avtalt, vil vi sende en e-post med de praktiske 
opplysninger som er nødvendig for å finne frem, kode til port, nøkkel osv. 
Ved bestilling mindre enn 5 uker før avreisedato, må hele leiesummen innbetales. 

Utleiepris. 
Utleieprisen som inkluderer selve leien er avhengig av sesongen og er beskrevet under priser. Dersom 
ferieboligen forlates i samme stand som ved ankomst tilkommer ingen ekstrautgifter. Oppgjør for å 
dekke eventuelle skade på leieobjektet, ekstra sett med sengetøy eller håndklær betales til vår 
kontaktperson ved avreise. 

Rengjøring 
Obligatorisk ettervask koster 100 Euro og dekker full rengjøring av hele huset. 

Sengetøy og Håndklær 
Laken, putevar og dynetrekk er inkludert i leien. 

Betalingsbetingelser. 
Når vi sender bekreftelse på reservasjon vil forfallsdatoen for depositum på 7 dager være oppgitt. 
Restoppgjøret forfaller til betaling senest 5 uker før avreise og dato vil fremkomme i informasjonen. 

Avbestilling 
Dersom bestillingen kansellerer, må denne bekreftes skriftlig av oss. 
Ved avbestilling inntil 90 dager før avreise, vil dere kun miste 
depositum. 
Ved avbestilling mindre enn 90 dager, vil dere være ansvarlig for hele leiesummen. Vi anbefaler på 
det sterkeste å tegne en reiseforsikring. 

Leietakers ansvar/plikter 
Leietaker plikter å overholde antall personer som er opplyst om i bestillingen. 
Leietaker er ansvarlig for å forlate ferieboligen i samme stand som ved ankomst, samt 
informere kontaktperson om eventuelle skader i feriebolig. Oppgjør for eventuell skade skal 
gjøres med kontaktperson. 

Reklamasjon 
Vi vil gjøre vårt aller beste for å forsikre oss om at dere får en god ferie. Ved eventuelle reklamasjoner på 
feriebolig eller ved en eventuell skade må dette straks gis beskjed om til kontaktperson. 

 


