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 Bokning och hyresbetalning 
 
För att boka behöver vi ha fullt namn, adress och mobilnummer till en ansvarig person. 
Efter det så sänder vi över en bokningsbekräftelse på e-mail eller post. 
 
Delbetalning till bankkonto enligt överenskommelse när bokning sker. Vanligtvis 20% av 
hyran. (Senast 5 dagar efter mottatt bekräftelse) 
Resterande belopp betalas senast 30 dagar före ankomst. Bokningen är definitiv först när 
delbetalningen bokförts på kontot. Vi kan inte reservera något boende 
enbart  pga  förfrågan. 
  
Välkommen med er bokning via e-post till talleri70@yahoo.se. Eller ring 004741376811  

  
När blir bokningen bindande? 

Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat 

förskottshyran/anmälningsavgiften (eller hela hyran). 

När skall jag betala? 

Om du bokat tidigare än 60 dagar i förväg är anmälningsavgiften 20% av hyran. 

Förskottshyran/Anmälningsavgiften skall betalas inom 5 dagar från det att vi sänt 

bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 30 dagar 

före avtalad ankomstdag.Om du bokat senare än 30 dagar i förväg skall hela hyran betalas 

omgående. 

Vad händer om jag inte betalar i tid? 

Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar 

betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för 

avbokning. 

Vad gäller om jag vill avboka? 

Du avbokar skriftligen till oss och vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen. 

Om du avbokar tidigare än 30 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än en 

avbokningsavgift på 500 kronor som dras från förskottshyran/anmälningsavgiften.Om du 

avbokar mellan 11-30 dagar före avtalad ankomst, måste du betala 80% av hyran.                                              

Om du avbokar 10 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala 100% av hyran. 

Om vi lyckas hyra ut lägenheten till någon annan, återbetalar vi till dig ett belopp, som 

motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för en avbokningsavgift på 500 kronor. 

                               

 Mvh Ulf Talén 


